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ভূমিক। । 
এতদিনে ভগবৎপাদ ্রীমচ্ছস্ক রাচার্ধ্য-বিরচিত “সর্ববেদাস্ত-সিন্ধাস্ত-সারসংগ্রছ' 

নামক একথানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইল। ইতঃপূর্বে 
এই গ্রন্থ বঙ্গদেশে প্রচারিত হয় নাই। বাহার! ভগবৎপাদের ভন্তান্ত গ্রন্থ পাঠ 
করিয়! পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, এই গ্রন্থথানি তীহাদের অধিকতর গ্রীতি সম্পাদন 
করিবে, সন্দেহ নাই। কারণ, এই গ্রন্থধানিতে বেদান্তশাস্ত্রের যাবতীয় বিষয় 
সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ধীহার! নিরন্তর তাপত্রয়পরীত সংসার হইতে 
মুক্তিগাভ করিতে চান, ধাহারা জরা, মৃত প্রভৃতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে 

ইচ্ছা করেন, তাদের একমাত্র উপনিষদের ( বেদাস্তের ) শরণাপন্ন হওয়! 
উচিত ; কিন্তু উপনিষৎ অতি ছুর্বোধ, স্বপ্পধী বাক্তির সহজে বোধগম্য হয় না; 
এইজন্ত ভগবান্ শঙ্করাচাধধ্য কূপাপরবশ হইয়! এই গ্রন্থে সমগ্র উপনিষদের তাং" 
পর্য্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 

এই বিশাল ব্রদ্মাণ্ডে জীবকুল ব্যাকুল হুইয়! ঘটাযস্ত্রের ন্যায় অহরহঃ দেব, 
মানব, তিথ্যক্ প্রভৃতি বিবিধ যোনিতে পরিভ্রমণ করিতেছে । শরীর ধারণ 
করিলে, আধ্যাত্মিক আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক-রূপ ত্রিবিধ তাপের হস্ত 
হইতে পরিত্রাণ পাবার উপায় নাই। কৃমি কীট হইতে আরম্ত করিয়! হিরপ্যগর্ভ 
পর্যাস্ত হ্বথ৫ঃথ তরতমভাবে বিস্তমান আছে। এই তাপত্রয়ের দ্বারা জীবনিবহ 

পুনঃপুনঃ তাপিত হইয়!, তাহার নিবৃত্তির জন্ত নানাবিধ উপায় অন্বেষণ করিয়! 
থাকে ; কিন্তু মোহান্ধজীব ছৃঃখনিবৃত্তি কিংবা ন্বথপ্রাপ্তির বাস্তবিক সাধন কি . 
তাহা জানিতে ন| পারিয়া, অকৃ, চন্দন, বনিতা, মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিষয় দ্বারা 
ুঃখনিবুত্তি ও স্থখলাভ করিবার চেষ্টা করিয়! থাকে । কিন্তু এই সমস্ত বিষয় ঃখ 
নিরুত্তি কিংবা সুথপ্রাপ্তির হেতু নহে; বরং ইহারা নানাবিধ ছঃখের নিদান 
হইয়া! থাকে । এইজন্য পুরুষধৌরেয়গণ বিষয়সস্ভূত ম্থকে অবজ্ঞ| করিয়া, অথও 
অপরিচ্ছিন্ন স্বথলাভের জন্য শাস্ত্রীয় সাধন অবলম্বন করিয়া থাকেন; কারণ, 
শাস্ত্রীয় সাধনই দুঃখনিবৃত্তি ও স্থথপ্রাপ্থির একমাত্র উপায়। এক্ষণে দেখা যাউক, 
শান্্রকি এবং সাধনই বা কাহাকে বলে। কারণ, ইহা! জানিতে না পারিলে, 

কোন ব্যক্তি ইহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না; এই নিমিত্ত প্রথমেই 
শাস্ত্রের পরিচয় দেওয়া! কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে । 

শান্্-স্বরপ | 

শান্্র শবে প্রথমতঃ বেদকেই বুঝায়; বেদমূলকন্ব প্রযুক্ত মন্বাদি ধর্মগ্রস্- 

সমৃহকে শাস্ত্র নামে অভিহিত করা হয়। এই বেদ ছুই ভাগে বিভক্ত; তন্মধ্যে 
একটিকে মন্ত্র ও অপরটিকে ব্রাঙ্গণ বলে। মন্ত্রভাগকে কর্ধবকাওড ও ব্রাহ্মণ. 
ভাগকে জ্ঞানকাণ্ড বলাযাইতে পারে। যদ্দিও ব্রান্ষগভাগে কর্মকাণ্ডের বিষয় 



উল্লিখিত আছে, তথাপি ভ্তান প্রধানভাবে বিবৃত হওয়ায়, তাহাকে জ্ঞানকাঁও 
বলা হইয়া থাকে । * কর্মকাণ্ডে প্রথম অধিকারীর জন্ঠ চিত্তগুদ্ধির উপায়স্বরূপ 

জ্োতিষ্টামগণ প্রভৃতি বিবিধ কর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে । জ্ঞানকাণ্ডে সংসার- 
পারাবার হইতে উত্তীর্ণ হইয়া! জীব কিরূপে শাস্তি ও স্থথের পরাকাষ্ঠ। লাভ 

করিতে পারে, তা্াই বিশদরূপে বমিত হইয়াছে। যে অজ্ঞাত বিষয়ের উপ- 
দেশ প্রদান করে এবং যাহা হইতে অলৌকিক ইট্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-পরিহারের 
উপায় অবগত হওয়! যায়, মনীষিগণ তাহাকে বেদ বলিয়! থাকেন । যেমন কর" 
কাণ্ডে মলৌকিক স্বর্গাদদিরূপ ইষ্টপ্রাপ্তির উপায়--যাগার্দি বিশেষব্ূপে অভিহিত 
হইয়াছে, সেইরূপ ভজ্ঞানকাণ্ডে অপরিচ্ছি্ন আনন্দাত্বুক ব্রক্মরূপ মুক্তির বিষয় 
উপদিষ্ট হইয়াছে । যেমন মন্ত্রভাগের প্রামাণা অপ্রতিহত, তন্দ্রপ ব্রাহ্মণভাগেরও 
প্রামাণ্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ধর্থাসত্রকার ভগবান্ আপন্তত্ব “মন্ত্র 
ব্রাহ্মণয়োবেদিনামধেয়ম্” এই স্তরে মন্ত্রও ব্রাহ্মণ উভয়কেই অবিশেষে বেদ 

থা] গ্রদান করিয়াছেন। 

ব্রাহ্মণভাঁগের বেদত্বে আপত্তি । 
কোন কোন মহাত্মা! মন্ত্রভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়৷ ব্রা্গণভাগকে বেদ 

বলিয়! স্বীকার করিতে প্রস্তত নছেন। তাহারা বলেন,_-পব্রাঙ্গণভাগ মন্ত্র 
ভাগের ব্যাখ্যাস্বরূপ; সুতরাং তাহা ভাষ্য টাকাদির ন্ঠায় পুরুষ-নির্ম্িত; এবং- 
বিধ বাথাগ্রন্থ কখনই বেদ হইতে পারে না। অপিচ, ব্রাহ্মণভাগে জনমেজয় 
প্রভৃতির উপাখ্যান বর্ণিত আছে, এবংবিধ অর্বাকৃতন পুরুষের নাম তাহাতে 
বিদামান থাকায়, তাভার পৌরুষেয়ত্ব এবং পরভবিকত্ব অনিবাধ্য। তৃতীয়ত: 
পূর্বে খষিগণ কর্মযোগী ছিলেন, তাহার] অগ্নিহোক্র প্রভৃতি বিবিধ বৈদিক কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া মুক্কিলাভ করিয়াছেন। ন্রতরাৎ একমাত্র মন্ত্রভাগই প্রমাণভূত। 
তাহারা এইবপ নানাবিধ আপত্তি উখাপন করিয়া, সাধুগ্রকৃতি জনগণের হৃদয়ে 

সন্দেহ উপস্থাপিত করিয় থাকেন। 

আপত্তি-খগুন । | 
এতদুত্তরে বক্তবা এই যে, এই আপত্তি নিতান্ত অকিঞ্চিংকর। বেদার্থতত্ববিৎ 

খষিগণের বাকা দ্বারা বেদার্থ নিরূপণ কর! হইয়া থাকে; ভগবান আপন্তম্ 
যখন স্পষ্টভাবে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণত্ভাগের বেদত্ব স্বীকার করিয়াছেন, তখন তাহার 
বাক্য অপ্রমাণ বলিবার কি যুক্তি আছে? 

কেবল ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের ব্যাখ্য। দেখিয়া যদি ব্রাঙ্গণভাগকে অপরের 

রচিত বলিতে হয়, তাহা! হইলে, ভাষ্যকারদিগের বাক্যেও নিজ নিজ বাকোর 

ব্যাখ্যা! দেখিয়া, ভাষ্য ও ব্যাখ্যার কর্তা ভিন্ন ভিন্ন-_ইহা স্বীকার করিতে হয়। 
আর তাহা হইলে, আচার্য শঙ্করকৃত বরন্ষহুত্রভাষ্যে তান্তর্গত ব্যাখ্যাভাগটি 
অন্তের রচিত বলা যাইতে পারে । কারণ-_-. 

* সগ্্র ও ত্রান্ধণের স্বরূপ ইহাতে সামান্ততঃ বিচার কর! হইল, বিশেষ বিচার অগ্ঠ, অন্ঠ ্ স্থ 
প্রদশিত হইবে । 



1৮৩ 

“দুত্রার্থো বণ্যতে যত্র পণৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ | 
হ্বপদানি চ বর্থ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদে। বিছুঃ ॥% 

যাহাতে হুত্রান্থুদারী পদসমূহের দ্বার! সুত্রার্থ বণিত হয় এবং স্বপ্রযুক্ত পদ. 
গুলির ব্যাথ্য। কর! হয়, তাহাকেই ভাষ্জ্ঞ পগ্ডিতগণ ভাষ্য বলিয়া থাকেন। 

অতএব কেবল ব্যাথা! থাকিলেই যে ব্যাধ্যাংশের কর্তা ভিন্ন, তাহার কোন 

প্রমাণ নাই, সুতরাং বলিতে হইবে, জ্ঞানকাণ্ড অগ্রমাণ নহে। ব্রাঙ্গণভাগে 
জনমেজয় প্রভৃতির সংবাদ দৃষ্ট হয় বলিয়৷ যদ্দি তাহাকে পৌরুষেয় ও অগ্রমাণ 
বল! হয়, তাহা হইলে, মন্ত্রভাগে উর্বশী ও পুরুরবস্ প্রভৃতির উপাখ্যান 
থাকায়, তাহারও পৌরুষেয়ত্ব ও অপ্রামাণ্য হউক এবং তজ্জন্ত তাহার বেদত্ব 
বিলুপ্ত হউক। ন্ৃতরাৎ মন্ত্রভাগের যদি বেদত্ব সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ- 
ভাগেরও বেদত্ব পিদ্ধ হইবে। অতএব বঝলিতে হুইবে,বেদের জ্ঞানকাঙ্ 
অপ্রমাণ নহে। 

ব্রাহ্মণভাগে তত্বপ্তান উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অবিষ্ঞ। নিবুত্তির জন্য মনুষ্যু 
মাত্রেরই অভীগ্সিত। কর্মকাণ্ডে উপদিষ্ট স্বর্াদিফল আনৃষ্টঘারা অন্ত দেহে ঘটিয় 
থাকে, কিন্তু জানের ফল মুক্তি এই দেহেই সম্ভব হইত পারে। কন্ম লোকাত্তরে 

ফল প্রান করে, জ্ঞান ইহলোকে সমূলে অবিস্তা বিনাশ করিয়া! থাকে । অলৌ- 
কিক ইই্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টপরিহারের বিষয় ইহাতে সমীচীনভাবে বিবুত হওয়ায়, 

ইহাকে বেদ না বলিয়া কেহই থাকিতে পারে না। এই সংসাররূপ অনর্থ- 
পরম্পরার নিবৃত্তির বিষয় যাহাতে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যে সফল তাহ! 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। স্থতরাং কম্মকাণ্ডের শ্ভার় জ্ঞানকাওও প্রমাণ 

এবং তজ্জন্ত তাহার আকর বেদান্তও প্রমাণভূত। 

বেদান্ত কি? 
পূর্বে মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বেদত্ব নিরূপিত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের প্ররুত 

বেদান্তের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ এবং তাহার অপোরুষেয়ত্ব ও প্রাধান্ স্বীকার 
করিলে, প্রকৃতস্থলে কি উপকার হইবে, তাহা এক্ষণে বিচার করা হউক। বস্ততঃ 

ব্রাহ্মণ গাগই উপনিষৎ, তাহাকেই বেরাত্ত বল! হয়; সুতরাৎ পুব্রে ব্রাহ্মণভাগের 

বেদত্ব নরুপণ করায়, উপনিষৎ--বেদান্তের বেদত্ব সদ্ধ হইল। এখানে আপাতত 

হইতে পারে,--যথন বেদশবন্ধারা জ্ঞানকাগ্ডের গ্রহণ হহতে পারে, তখন বেদাস্ত 

শব প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন কি? ন্ুতরাং শাস্বে বেদ ও বেদাস্ত ছুইটি বিভিন্ন 

শব্ধ থাকায় বেদ হইতে বেদান্ত ভিন্ন বুঝিতে হইবে; কারণ, শবভেদ বস্তভেদের, 

প্রত চেতু দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ আপত্তির উপর বলা যাইতে পারে,__ 

কন্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড উভয়ই বেদ হইলেও, জ্ঞানকাণ্ডে অবিস্তানিবৃত্তবূপ মুক্তির 
বিষয় বিশেষরূপে বণিত হওয়ায়, ইহার 'বেদাস্ত” এই বিশেষ আধথ্যা প্রদান করা 
হইয়। থাকে । বেদস্ত অন্তঃ সারভাগঃ 'বেদাস্তঃ, অর্থাৎ বেদের অন্ত--চরম 
ভাগকে বেদান্ত বলে ।-ব্রাহ্মণ-পরিব্রাঞ্জক-ন্তায় এখানে দৃ্ান্ত্বূপ পরিগৃহীত 
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হইতে পারে । যেমন সন্গ্যাসী হইতে হইলে ব্রাঙ্গণ ব্যতীত আর কেহই হইতে 
পারেন না, তথাপি সন্ন্যাস তাহার অসাধারণ ধম্ম বলির, তাহাকে সন্নাসী বল! 
হয়, তদ্রুপ বেদান্ত বেদ হইলেও বেদের চরমভাগ বলিয়া তাহাকে 'বেদান্তঃ নামে 
অভিহিত করা হয়। বেদাত্ত, ব্রহ্মবিদ্তা, উপনিষৎ এবং রহস্য পর্যায় শব 
উপ ও নি পূর্বক সদ্ (বদ) ধাতু ক্কিপৃ প্রতায় করিয়া “উপনিষত' পদ নিপ্প্স 

হইয়াছে; ষদ, অর্থাৎ সদ্ ধাতুর অর্থ বিদারণ (বিনাশ ) গতি ও অবসাদ, 

অর্থাৎ যে সমীপে নিঃশেষরূপে অবি্ভাকে নাশ করে, অথবা ষে সমীপে নিঃশেষ- 
রূপে ব্রহ্ধকে পাওয়াইয়। দেয়, তাহাকে উপনিষৎ বলা হয়। গ্রন্থদ্ধার! ব্রহ্মবিগ্থা 
লাভ হয় বলিয়া, গ্রন্থও 'উপনিষৎ নামে অভিহিত হয় ; যথ!,_-ঈীশোপনিষৎ। 

এখন জিজ্ঞাস্য হইতে পারে-_বেদোক্ত সাধনেই যে মুক্তি হইবে, তাহার প্রমাণ 

কি? বেদের এত প্রামাণ্য কিসের জন্য 2 এতছুত্তরে বলিতে পারা যায় যে-- 

বেদ অপৌরুষেয় । 

বেদ মন্বাদদি স্থৃতির ন্যায় মনুষ্যকৃত নহে। “অস্ত মহতো। ভূতস্ত নিঃশ্বসিতমেতদ্ 
যদুগ বেদধভূর্বেদলামবেদ+* ইত্যাদি শ্রুতিদ্বার| বেদ ঈশ্বরপ্রণীত বলিয়া অবগত 
হওয়] যায়। এইরূপ উৎপত্তিশ্রুতি থাকায়, বেদ ঈশ্বরের স্তায় কুটস্থ নিতা নহে, 
কিন্তু এককক্পস্থায়ী; নৈয়ায়িকের ্ঠায় বেদাস্তমতে শবের তৃতীয়ক্ষণে নাশ 
স্বীকার করা যায় ন!। সৃষ্টির প্রথমে বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয় প্রলয়কালে 
তাহাতেই লয় প্রাপ্ত হয়, পুনরায় ঈশ্বর গতকল্পীয় বেদ হিরণ্যগর্ভকে উপদেশ 

দেন; তিনি আবার মরীচি প্রভৃতি খধিগণকে উপদেশ দিয় থাকেন) এইরূপে 
পুনরায় বেদ সম্প্রদায়ক্রমে প্রচার লাভ করে। যগ্ঠপি বেদ ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে, তথাপি বেদে ঈশ্বরের শ্বতন্ত্রতা নাই; কালিদাস প্রভৃণততর গ্রন্থে যেরূপ 
কালিদাসাদির স্বাতনত্র আছে, বেদে ঈশ্বরের সেরূপ নাই। ঈশ্বর গত করে 
যেরূপ আম্ুপুর্বিক বেদ রচনা করিয়াছিলেন, একল্লেও তন্রপ রচন। করিয়া- 
ছেন। যদি তাহার বেদে স্বাতন্ত্র্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি যেমন মান্ুপূববীর 
অন্যথা করিতে পারেন, সেইরূপ অর্থেরও অন্তথা করিতে পারেন। এককল্সে ম্গ্নি- 

হোত্র যাগে স্বর্গ হয়, ব্রহ্মননে নরক হয়; ঈশ্বরের বেদে শ্বতন্ত্রতা থাকিলে 
করাস্তরে তাহার বিপরীত হইতে পারে,_-অর্থাৎ অগ্নিহোত্র দ্বারা নরক এবং 
ব্রহ্মহতা। ছার। স্বর্গ ও হইতে পারে। তজ্জন্ত মনীষিগণ বেদে ইঈশ্বরের স্বতন্ত্রতা 
হ্বীকার করেন না। ভগবান কুমারিলতট্রও স্বপ্রণীত শ্লোকবান্তিকে স্পষ্টভাবে 
এই কথ! বলিয়াছেন,_-“যত্বতঃ গ্রতিষেধ্যা নঃ পুরুষাণাং শ্বতস্ত্রতা-_অর্থাৎ 

পুরুষগণের ন্বতন্ত্রতাই আমরা যত্বপহকারে নিষেধ করিয়া থাকি । পৌরুষেয় 
শবের অর্থ-_-পুরুষনির্মিত; অপৌরুষেয় তাহার বিপরীত,--এরূপ অর্থ গ্রহণ 
কর! যাইতে পারে না। কারণ বেদও ঈশ্বররূপ পুরুষনির্মিত। সুতরাং এখানে 
পৌরুষের শবের অর্থ--পুরুষ-স্বাতন্ত্রয; তদ্রাহিত্য অপৌরুষেয়ত্ব এইরূপ পারি- 
ভাবিক লক্ষণ স্বীকার করিতে হইবে। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলে, 
তাস্তর্থত বেদাস্তের অপৌরুষেয়ত্বে আর মনেহ নাই। 
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বেদের তঃপ্রমাণ্য। 

বেদের অপৌরুষেয়ত্ব নিরূপিত হইলেও, বেদ স্বতঃ প্রমাণ কিংবা পরতঃ প্রমাণ 
এরূপ আশন্কা উপস্থিত হইতে পারে। তাক্কিকগণ বক্তৃ-যাধার্থাজ্ঞানকেই প্রামাণ্য 
প্রয়োজক বলিয়া-_-পরতঃ প্রামাণাবাদ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু এরূপ 
পরতঃ প্রামাণ্যবাদ স্বীকারে অনবস্থা! দোষের হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পার৷ 
যায় না; এতস্তিক্ন আরও বুল দোষ ঘটিয়া থাকে । বেদ স্বতঃপ্রমাণ কিরপে? 
এইরূপ প্রগ্ন উপস্থিত হইলে, তদৃত্তরে আমর! বলিব,--যেহেতু কোনরূপ অপ্রা- 
মাণ্য হেতু নাই, অতএব বেদ স্বতঃপ্রমাণ। পুরুষ প্রণীত বাক্যে পুরুষগত ভ্রান্তি, 
প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা প্রভৃতি দোষ ঘটিবার সম্ভাবনা) বেদে পুরুষ প্রবেশ না 
থাকায়, সেই সমস্ত দোষের আশঙ্কাই হইতে পারে না। সুতরাং 'প্রমাণ- _স্বতঃ 
এবং অপ্রমাণ” পরতঃ--ইহা স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে বেদের শ্বতঃ- 
প্রামাণ্য বাদ স্থির করিয়া, বেদের তাৎপধ্য নির্ণয় কর! উচিত। 

অদ্বৈতবাদ। 
এক্ষণে বেদের খ্বতঃপ্রামাণ্যবাদ নির্ণীত হইলে, বেদের তাঁৎপর্যা কোথায় 

তাহ। নিরূপণ করিতে হইবে। বেদের কনম্মকাণ্ডের তাতৎপধ্য কন্মে থাকিলেও, 
জ্ঞানকাণ্ডের__বেদান্তের তাঁৎপর্যয অদ্বৈত ব্রচ্দে বলিতে হইবে । সমস্ত বেদাস্তবাক্য 
অথ্থৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদনের জন্য উদ্গ্রীব। অদ্বৈতবাদ কি? এ জগতে একটি 
বন্তর সত্তায় সমস্ত চলিতেছে, সমস্তই তাহাতে অধ্যস্ত; জীব সেই অদ্বিতীয় 
সংস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নন, এইরূপ তত্বকে অধ্বৈতবাদ বলা শায়। দ্বৈত- 
বাদিগণ জীব ও ব্রন্দের ভেদ এবং জীবগণের পরস্পর ভেদ স্বীকার করিয়া সমস্ত 
পদার্থের সত্যতা নিরূপণ করিয়া থাকেন। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা যাউক, 
বেদাস্তের তাৎপর্য দ্বৈতৈ কিংবা অদ্ধৈতে ? অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং শাস্তত্বম্ __অর্থাৎ 
যে অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাপন করে,-তাহাকে শাস্ত্র বলে, বেদাস্তও অজ্ঞাত জীব এবং 
ব্রন্মের একত্ব প্রতিপাদন করিস! শান্ত্রনামের যোগ্য হয়। ভেদ লোকপ্রসিদ্ধ, 
প্রতাক্ষাদি গ্রমাণ-গ্রাহা; তাহাই যদি বেদান্তের তাৎপর্ধা হয়, তাহ! হইলে বেদা- 
স্তর অন্ুবাগ্যত্ব হেতু অগ্রামাণ্য দুর্বার হইয়া উঠে। আরও এক কথা, বেদাত্তে 
“নেহ নানান্তি কিঞ্চন মুত্যোঃ সমৃত্যুমাপ্পোতি যব ইহ নানেব পশ্ঠতি” এইরূপ 

বাক্াদ্ধার! দ্বৈতবাদের নিন্দা পরিশত হয়। সমস্ত বেদান্ত পর্যালোচনা করিলেও 

কোথাও অদ্বৈতৈর নিন্দা পাওয়া যায় না। ইহা দ্বার! বেদান্তের তাৎপর্য যে 
অস্থৈতে তাহ! অতি সহজেই অবগত ₹ওয় যায়। "যন্ত্র দ্বৈতমিব ভবতি তদ্দিতরমি- 
তরং পশ্ঠতি* এই শ্রুতিতেও ইব শব্দ ত্বারা হৈতের মিথ্যাত্বই নিরূপিত হইয়াছে । 
শ্রুতিতে যেখানে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহ! উপাধি-নি মিত্ত 

বুঝিতে হইবে । যেমন একই চন্দ্র জলভাজন-ভেদে নান1 বলিয় প্রতীয়মান হয়, 
বস্ততঃ ভিন্ন নহে, একই বস্তু; সেইরূপ জীব অদ্বিতীয় ব্রহ্ন্বরপ হুইলেও 
অন্তঃকরণরূপ উপাধিভেদ্দে নানা বলিয়! প্রতিভাত হয়। বাস্তবিক পঞ্গে 
অদ্বৈততত্ব কিংব! দ্বৈততত্ব এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, একতর পক্ষপাতিনী 
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যুক্তি দ্বার! তাহা নির্ণয় করিতে হয়। অ্বৈতও বটে ত্বৈতও বটে এরূপ বিরুদ্ধ 
ভাবের সমাবেশ একত্র সম্ভব নহে। ম্বতরাং ছইটির মধ্যে একটি সত্য, 
অপরটি তাহাতে আরোপিত, এইরূপ কল্পন1 সাধীয়সী। এখন দেখা যাউক, 
একত্ব ও দ্বিত্ব এই উভয়ের মধো কোন্টি সত্য এবং কোন্টি বা! মিথা1__-কল্পিত। 
যখন একত্ব জ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, তখন দ্বৈতৈর চিহ্নমাত্র ছিল না, দ্বৈতজ্ঞান 
একত্বজ্ঞানকে অপেক্ষ। করিয়৷ উৎপন্ন হইয়াছে । ন্ুতরাং যেটি নিরপেক্ষ, তাহা 
সত্য; যেটি সাপেক্ষ সেটি মিথ্যা। এখানে একত্ব জ্ঞান কাহাকেও অপেক্ষা 
না করিয়] উৎপন্ন হওয়ায় তাহ! সভা, দ্বৈতজ্ঞান একত্বকে অপেক্ষা করিয়। জন্মে 
বলিয়া তাহ! মিথা!। যেমন পরবস্তাঁ (শুক্তি-প্রভৃতি-বস্তকে ) অপেক্ষা করিয়া 
রজত প্রভৃতির জ্ঞান হয়, স্থতরাং শুক্তিজ্ঞান সত্য, রজতজ্ঞান তাহাতে আরো- 

পিত। যদ্দি বল একত্বজ্ঞানে দ্বিত্বের অপেক্ষা না থাকিলেও দ্বিত্বের সম্ন্ধ 
বিস্কমান আছে, তাহ। হইলে অদ্বৈত শব্েের দ্বৈতাভাব, অর্থ করিলে কোনরূপ 
দোষ থাকে না। ইহাতে একটি বস্তু পরমার্থ সত্য হইল; অপর সমস্ত বস্ত 
তাহাতে কল্পিত, ইহা প্রমাণিত হইলে, মিথ্যাভূত বন্ধন জ্ঞানের দ্বারা নিবৃত্ত 
হইতে পারে। 

মায়াবাদ। 

মায়াবাদ অন্বৈতবাদ হইতে পৃথক নহে। যদি সর্ব্বোপাদানত্বরূপে একটি 
বস্ত 1সদ্ধ হয়, তাহার শক্তিরপে আর একটি বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে; সেই শাক্তর 
নাম মায়া । নেই মায়া-শক্তি মিথ হইলে অদ্বৈত প্রসার লাভ করিতে পারে। 
অন্বৈতবাদ বলিলে, দৃশ্তমান সংসারের মায়িকত্ব বুঝায়, এবং মায়াবাদ বণিলে, 
তদধিষ্ঠাতুরূপে অদ্বৈত সিদ্ধ হইতে পারে। মায়া সত্রজন্তমঃস্থরূপা, অবিদ্যা 
অন্ঞান, তমঃ প্রভৃতি ইহার পর্যযায় শব । ইহাকে সতস্বরূপা বলা যাইতে পারে 

না) কারণ জ্ঞানের দ্বারা বাধিত হয়, অসৎ অর্থাৎ খ-পুষ্পরূপ বলা যাইতে পারে 
না; কারণ তাহা জাননিবর্ত্য হইতে পারে না, অভাব পদার্থের অন্তর্গত বল৷ 

যায় না; যেহেতু ভাবরূপে প্রতীয়মান হয়। ম্থৃতরাৎ সং ও অন হইতে ভিন্ন 
অনিবার্ধয ভাবরূপ পদার্থকে মায়৷ বলা যায়। মায়াবাদের টবোঁদকত্ব সম্বন্ধে-_ 
*মায়ান্ত প্রকৃতি (বগ্কানায়িনস্ত মহেশ্বরম্। তরত্যবিদ্াং বিততাৎ হৃদি যাশ্মন্লি- 
বেশিতে ॥” এইন্দট্রো মায়াভ পুররূপ ঙগয়তে” ইত্যাদি শ্রাতই তাহার প্রমাণ। 
এতান্তন্ন সংহিতা ও উপনিষ্দর বছুস্থলে মায়া শব্দের প্রয়োগ বিদ্যমান আছে। 

কোন কোন আধুনিক ধন্মপ্রচারক মায়াবাদ বৈদিক বপিয়া ঘোষণা করিতেও 
কুষ্টিত হন না। বস্ততঃ তাহার! স্বীয় স্বীয় ভ্রাস্তমতের পোষকতার জন্গ 
অন্ধ হইয়া, বেদের বহুস্থলে লব্ধ মায়৷ শব্দকে অপার্থ কারতে বিন্দুমাত্রও সঙ্কুচিত 

হন না। যাহারা “মায়ান্ত প্ররুতিং বিদ্তাৎ* এই শ্রুতিতে মায়াশব্বকে সাংখা- 
মতের প্রকৃতি ঝলয়া ঘোষণা! করিয়া থাকেন, তাহারা অন্বয়ের দিকে বিন্দুমাত্রও 
লক্ষ্য রাখেন না। কেন না, “মায়াস্ত প্রকৃতিং বিদ্যাৎ*-_মান্নাকে প্রক্কৃতি 
বলিয়া আনবে, এই মায়! শব বদি সাংখ্যমতের প্রকৃতি হইত, তাহ হইলে 
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'প্ররুতিন্ত মাঁয়াং বিদ্তাৎ অর্থাৎ প্ররুৃতিকে মায়! জানিবে এইরূপ পাঠ থাকা 

উচিত ছিল। কারণ এখানে মায়াং__এই পদটি উদ্দেশ এবং 'গ্রক্কৃতিং এই 

পদটি বিধেয় ; অর্থাৎ মায়াকে উদ্দেষ্ত করিয়। তাহার প্রকৃতিত্ব (উপাদান-কারপত্ব) 

বিহিত হইয়াছে । আর ঘদ্দি প্রতিবাদীর আগ্রহাতিশয্য প্রযুক মায় শঙ্খকে 

সাংখামতের প্রকৃতি বল! যায়, তাহাতেই বা ক্ষতি কি? সাংথা ও বেদাস্ত 

শান্ত্রে গ্রক'তর স্বরূপ একরূপ নির'পত হইয়াছে; সাংখ্যবাদিগণ প্রকৃতির ম্বত- 

ন্্রতা ও সত্যতা স্বীকার করেন, বেদান্তীরা তাহাই করেন না, এইমাত্র ভেদ। 

ইহা দ্বার! মায়ার বৈদিকতা অতি সহজেই হৃদয়গম হয়। শ্রুতিবাক্য উত্তমরূপে 

বিচার করিয়৷ দেখিলে, মায়াবাদের অগ্ডিত্ব অতি উত্তমরূপে অবগত হওয়া যায়। 

এক্ষাণ মায়াবাদের বৈদিকতা স্থাপনের জন্য ছান্দোগ্যবাক্যের কিঞ্চিৎ বিচার 

প্রদঠিত হইতে'ছ। “নদেব সৌম্য ইদমগ্র আদীৎ*-__হে সৌম্য! এই জগৎ 

পুবের সৎসরূপ ব্রন্ধই ছিল, এই বাক্যে ইদং+ শবের অর্থ দ্বৈত, দৈততাদাত্মাপর 

বন্ধ অগ্রকালসৎ এইরূপ শাব-বোধ হইবে। অর্থাৎ দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্ন ব্রহ্মকে 

উদ্দেশ্ত করিয়া! অগ্রকালপত্ব বিধেয় হইতেছে । উদ্দেগ্ততাবচ্ছেদক দেশ ও কাল 

অবচ্ছেদে বিধেয়ের অন্বয় হইয়া! থাকে,__ এই ন্ঠায় সর্ধবাদিসম্মত। যেমন ধনী 

ন্ুথী এম্থলে উদ্দেশ্ত ধনী, উদ্দেশ্রিতাবচ্ছেধক ধন, তৎকালাবচ্ছেদে ন্ুখিত্ব গ্রতীয়- 

মান হয়; যৎকাঁলে ধন বিদ্মান আছে, তৎকালে পুরুষ ন্্রধী থাকেন। সেই" 

রূপ “সাদব সৌম্য ইদমগ্র আপীং* এইবাক্ে- দ্ৈততাদাত্ম্যাপন্ন তন্গ* পাওয়া 

যাইতেছে, পরবর্তী 'একমেবাদ্বিতীয়ং এইবাকো ছ্বৈভাভাববত্ব বিহিত হইতেছে । 

অর্থাৎ তই বাক্য মিলিত হইয়া দ্বৈততাদাত্ম্যাপন্নং ব্রহ্ম দ্ৈতবত্বকালাবচ্ছেদেন 

দ্বৈতাভাববৎ এইরূপ শাব্ববোঁধ হইবে । যদি দ্বৈতবত্বকালেই ব্রাঙ্গে দ্বেতাভাব সিদ্ধ 

হইল, তাহা হইলে অর্থাৎ বন্ধ ব্যতীত সমস্ত পদাথের মিথ্যাত্ব আ।সয়৷ পড়িল। 

যদ্দেশাবচ্ছেদে যৎকালাবচ্ছেদে যাহার সত্ব, তর্দেশাবচ্ছেদে তৎকালাবচ্ছেদে 

তাহার অসত্বকে মিথ্যাত্ব বলা হয়। অর্থাৎ 'একমেবাদ্বতীয়ং নেহ নানাহস্তি 

কিঞ্চন 'নাত্র কাচন ভিদাস্তি'__ইত্যাদি এতি যংকালে ব্রদ্ধে দ্বৈতের প্রতিভানের 

কথ! বলিতেছে, তৎকালে তাহাতেই তাহার মিথ্যাত্ব বলিতেছে। এই মিথ্যা 

দ্রবাই মায়!। শ্রতিবাকা এইরূপে বিচার করিলে প্রত্যেক বাক্য হইতে মায়ার 

অস্তিত্ব পাওয়। যাইবে । কিন্তু যাহাদের বিচার-শক্তি নাই, যাহারা শুকবৎ ২।১টি 
শ্রুতিবাকা উচ্চারণ করিয়! থাকে, তাহাদের নিকট এইরূপ শ্রুতি-সমব্বয় প্রদর্শন 

কর] বিড়ম্বনামাত্র। এতত্িন্ন "মায়ামাত্রস্ত কুৎনেনাভিব্যক্তস্বরূপত্বাংৎ" এই 

ব্যাসস্ত্রে, “দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়” এই গীতাবাক্যে এবং 
“মহবমায়া-গ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকা(রণঃ* এবংখিধ পুরাণবাক্য দ্বারাও মায়ার 

অন্তিত্ব অবগত হওয়। যায়। »*অহমজ্ঞ১*__ ইত্যাদি অনুভবও মায়ার অস্তিত্বে 

প্রকুষ্ট প্রমাণ ।--এই মায়ার স্বরূপ বিদ্িত হইলে অদৈতবাদ পরিস্কূট হইয়া 
পড়ে। 
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অদৈতবাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব । 
পৃথিবীতে যত প্রকার ধর্মমত প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে অধৈতবাদের 

স্থান সর্ধ্বোচে। সকল মতই অদ্বৈতবাদের স্থশীতল ছায়ায় সমাশ্রিত; সকলই 
অদ্বৈতবাদের সেবায় নিরত। এমন শান্ত, পবিত্র ও উদদারভাব আর কোথায়ও 
নাই। পসর্বং থখন্বিদৎ ব্রহ্ধ তজ্জলান্ শান্ত উপাসীত*_-এইরূপ শ্রুতিবাক্য 
দ্বার যখন একমাত্র ব্রন্মসত্তাই অবগত হওয়৷ যায়, যখন ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য পদার্থের 
মিথ্যাত্ব জানা যায়, তখন কে কাহার উপর রাগদেষ করিবে ; সকলেই শান্তভাবে 
ভগবদুপাসন1! করিবে । যেখানে ভেদ, তথায় পরস্পর বিরোধ এবং উচ্চ নীচ 

ভাব পরিণক্ষিত হয়। যদি দ্বৈতবাদ্দিগণের ছ্ৈতই পরমার্থ-তত্ব হয় এবং 
চরমে নিজ হইতে অ্বত্যন্ত ভিন্ন পরমেশ্বরের দাসত্ব করাই মোক্ষ হয়, তবে আব 
বন্ধন কাহাকে বলে? যতদিন পরাধীনতা থাকিবে, যতর্দিন দাসত্ব থাকিবে, 
ততদ্দিন শ্ুথ শাস্তি কোথায়? সুতরাং সেই মুক্তি বন্ধনের নামান্তর মাত্র। 
ভগবান্ শঙ্করাঁচাধ্য অনাদিকাল হইতে আগত সনাতন বৈদিক অদ্বৈতবাদকে 
মণ্ডন করিয়াছেন। উপক্রম ও উপসংহারের একত্ব প্রভৃতি বড়বিধ তাৎপর্যয 
লিঙ্গদ্ধার৷ শ্রত্যর্থ নিরূপণ করিতে হয়, সেইরূপে শ্রুতির অর্থ করিলে সকল 
বাক্যের অদ্বৈতে তাতপর্য্য অতি সহজেই জ্ঞাত হওয়া যাঁয়। ছুই একটি দ্বৈত 
প্রতিভানক শ্রুতিকে দেখিয়! সমস্ত শ্রুতির দ্বৈতে তাৎপর্য; নির্ণয় কর হঠকারিতা 
ভিন্ন আর কিছুই নহে। দ্বৈতবাদ্িগণ বেদের অধিক সাহায্য না পাইয়া 
অবশেষে পুরাণের দ্বারস্থ হইয়াছেন; কিন্তু কেহই তাহাদের অন্থকূলতা আচরণ 
করেন নাই। যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ, অধ্যাতআরামায়ণ, মহাভারত এবধ অগ্থান্ত 

শাস্ত্রীয় গ্রন্থে বছল-পরিমাণে জদবৈতবাদ পাওয়া যায়। তবে ধাহারা ছ্ৈতকে 

সতা বিবেচনা করিয়। তদমনুারে অন্তকে উপদেশ দেন, তাহাদিগকে আমর! 

দোষ প্রদান করি না) কারণ অদ্বৈত অতি গহন; অকম্মাৎ লোকের বুদ্ধিগম্য 
হয় না; সেই সমস্ত প্রথম অধিকারীর পক্ষে দ্বৈতমত শ্রেয়ঃ। যেমন বালক 
নির্মল নভোমগ্ডলে তলমলিনতার্দির কল্পন! করিয় থাকে, তদ্রপ ভেদবাদিগণ 
সেই অদ্বৈত পরব্রদ্ধ হইতে জীব ও প্রপঞ্চের সত্য তেদ কল্পন] করিয়] থাকে) 
কিন্তু সেই সমস্ত লোক যদি দ্ৈতপক্ষ গ্রহণ করিয়া, কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহ! 
হইলে এক সময়ে অদ্বৈতের মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবে; ধাহারা অদ্বৈতবাদকে 
অলীক বলিতে কুনঠিত হন না, তাহারা যদি বৈশেষিক, পাংখ্য প্রভৃতি সুত্র 
পর্যযালোচন। করেন, তাহ! হইলে জানিতে পারিবেন যে, বহুকাল হইতে অদ্বৈত- 
বাদ চলিয়। আমিতেছে। যখন সেই সমস্ত সুত্রে পুর্ববপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদ 
থগ্ডিত হইয়াছে, তখন ইহা বহুকাল হইতে আগত, তাহার সন্দেহ নাই। 

কিন্ত অন্তান্ত কোন বাদী যখন অদ্বৈতবাদী নছেন, তখন পরিশেষ-প্রাপ্ত 
এক মতে ব্যাঁসদদেবকেই অদ্বৈতবাদী বলিতে হুইবে। ভগবান গৌড়পাদ 
সেই মতের পরিপোষক, ভগবতৎপাদ শঙ্করাচার্য্য তাহার বন্তুল প্রচার করিয়া" 

ছেন মাত্র। এই অদ্বৈতজ্ঞানই তত্বজ্ঞান, ইহ! মোক্ষলাতের একমাত্র সাধন। 
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মুক্তির সাধন কি? 

পৃর্ব্বে শান্তর ও শাস্ত্রীয় সাধনের বিষয় উপক্রাস্ত করিয়া শান্্রস্বরূপ নিরূপিত 
হইয়াছে; এক্ষণে অবসরক্রমে সাধনের বিষয় বর্ণিত হইতেছে । তত্বজ্ঞানই অবিস্ভা- 
নিবৃত্তির-মুক্তির একমাত্র সাধন; কারণ জ্ঞানই অজ্ঞানের নিবর্তক। লোকেও 
শুক্তিতে রজতত্রান্তি, রজ্জুতে সপ্রাস্তি, শুক্তি ও রজ্জুর তত্বজ্জান দ্বারা নিবৃত্ত 
হইয়া! থাকে । যাহার সহিত যাছার বিরোধ পরিদৃ্ হয়, দেই তাহার নিবর্তক 
দেখা যায়, ষেমন আলোক ও অন্ধকার। যাহার! কর্মছারা কিংবা কর্মসহকত 
জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের আশ! করিয়! থাকেন, তাহার! একটু বিচার করিয়! 
দেখিলে বৃঝিতে পারেন, ইহ! নিতান্ত অসম্ভব। কারণ কর্মমনবগ্ত ফল অনিত্যঃ 
ইহলোকে কষ্যাদিকর্মজন্ত শহ্তাদি ফল যেমন অনিত্য, সেইরূপ লোকাস্তরে 

যাগাদি জন্ত ত্বর্গাদি ফলও অনিত্য হইয়া থাকে। এ বিষয়ে শ্রুতি স্পষ্টই 
বলিয়াছেন--“তদ্যথেহ কর্্মটচিতে! লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণাচিতো 
লোঁকঃ ক্ষীয়তে” ইত্যাদ্দি। জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়ও সম্ভব হইতে পারে না; 
কারণ, কর্মে ধিনি অধিকারী, তিনি জ্ঞানে অধিকারী হইতে পারেন ন1। 
আত্মার ব্রাহ্গণত্বাদদি অভিমানস্থাপন না করিলে, কথনও পুরুষ ব্রাঙ্মণোচিত 
কার্ধ্য করিতে সমর্থ হ'ন না; কিন্তু যিনি জ্ঞানে অধিকারী, তিনি সেই সমস্ত ধর্ম 
আরোপিত জানিয়া আত্মর বিশুদ্ধত। সম্পাদন করিয়। থাকেন। অপিচ, 
অধিকারী ও ফল ভিন্ন হওয়ায় এককালে একপুরুষে যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের 
স্থিতির সম্ভব নহে। বিশেষতঃ কর্ম অজ্ঞানসম্ভৃত এবৎ অজ্ঞানের দ্বার! তাহার 
বুদ্ধি হইয়। থাকে । যে যাহ! হইতে জাত এবং বদ্ধিত, সে তাহার নিবর্তক হইতে 
পারে না। তাই বলিয়া! কর্মনুষ্ঠান ব্যর্থ হয় না; কর্ম চিত্তপুদ্ধি সম্পাদন- 
পুরঃসর জ্ঞান উৎপাদন করিয়া! দেয়? সেই তত্বজ্ঞান একমাত্র মুক্তির সাধন; 
ভগবান্ অক্ষপাদও তদীয় দর্শনে ““তত্বজ্ঞানান্ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ* এই প্রথম- 
সুত্রেই তত্বজ্ঞানকে মোক্ষদাঁধন বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীশঙ্করা- 
চার্ষ্য এই তত্বজ্ঞানের উপদেশ দিয়! মুক্তির পথ প্রশস্ত করিয়! দিয়াছেন। 

শঙ্কর-প্রাহুর্ভাব। 

কালক্রমে ভারতে সনাতন আধ্যবর্ণাশ্রমধর্্ের উপর ঘোরতর কুঠারাঁঘাত 
হুইল; বৌদ্ধ-জৈন-প্রমুখ নাস্তিকবৃন্দ সনাতন বেদের প্রতি অবজ্ঞ! গ্রদর্শন করিয়া 
নবীন মত প্রচার করিতে লাগিল।' পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্ভাগ লোক সেই 
ধন্মে দীক্ষিত হইল। এমন কি অনেক নৃপতি সেই ধর্মে দীক্ষিত হইয়! বলপুরব্বক 
প্রজ্জাদিগকে সেই ধর্মদীক্ষ। প্রদান করিলেন; তদানীৎ বর্ণাশ্রমধর্্ম বিধ্বস্ত, 
বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান বিলুপ্ত এবং সাচার তিরোহিত হইতে লাগিল। কেবল 
ব্রাহ্মণগণ সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্নের রক্ষার জন্ত লোকালয় পরিত্যাগপূর্বক পুলিনে, 
গহন বিপিনে, পর্বতকন্দরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কেহই তাহাদের 
প্রবলবেগের সন্দুখে ধ্রাড়াইতে সমর্থ হইলেন না। তখন আর ভগবান্ স্থির 
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থাকিতে পারিলেন না; তাহার হৃদয়ে অধর্খ্ের ঘোরতর প্রতিঘাত হইতে 
লাগিল। তিনি যে--“যদ! যদদাহি ধর্মন্ত গ্লানির্ভবতি ভারত! অভ্যুতানমধর্মন্ত 
তদাত্মানৎ স্জাম্যহম্ ॥ পরিজ্রাণার় সাধূনাৎ বিনাশায় চ হুস্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপ- 
নার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।* এই প্রতিন্ত! করিয়াছিলেন, তথন তাহা স্মতি- 
পথে সমারূঢ় হইল। অবিলম্বে দাক্ষিণাঁত্য কেরলদেশ নিজ জন্মদ্বারা অলঙ্কৃত 
করিলেন। ঘোর অমানিশার মধ্যে যেন উষার ক্ষীণালোক দেখ! দিল। গুকু- 
পক্ষীয় শশধরের ন্তাঁয় বালক দিন দিন বদ্ধিত হইতে লাগিল । বদনমণ্ডলে যেন 
ূর্তিমতী প্রতিভা! লীলা! করিতে লাগিল) অল্পকাল মধ্যেই বালক বেদাদিবি্থায 
পারদর্শী হইলেন । কিন্তু তাহার সংসারের প্রতি সাতিশয় বৈরাগ্য জন্সিল; তিনি 
সর্বদাই সংসারের অনিত্যতা দর্শন করিতে লাগিলেন। অবশেষে সন্ন্যাসাশ্রম 
গ্রহণই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইল। কিন্তু তিনি দেখিলেন,_তীহার 
বিধবা জননী নন্্যাসের পরিপন্থিনী। তখন তিনি এক উপায় অবলগ্ন করিয়! 
জননীর অনুমতি লইয়] সর্বোত্তম সন্নযাসধন্্ন গ্রহণ করিলেন । যছাপি “্যদহরেব 
বিরজ্যেৎ তরহরেব প্রত্রজেং* এই শ্রুতিত্বারা তীব্রবৈরাগ্যশালী পুরুষ কাহারও 
অপেক্ষা ন৷ করিয়া! তৎক্ষণাৎ সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন, যদ্দি চ ভগবৎপাদ ইহ! অবগত 
ছিলেন, তথাপি তিনি লোকশিক্ষার জন্ত মাতার আদেশ প্রতিপালন করিয়াই 
সন্ন্যাসগ্রহণ করিলেন। জগতে পিতামাতার স্তায় গুরু আর কেহ নাই, ইহ! জগদ্- 
বাসীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই তিনি এইরূপ রীপ্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন 

অনন্তর ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য গোবিন্দপাদের নিকট শিষ্যত্ব ্বীকার করিয়া 
গুরুলন্ধ বিদ্ার প্রকর্ষ প্রদর্শন করিলেন এবং গুরুর পুজা ও সেবা করিয়া 
সকলকে তাহা শিক্ষা দ্রিলেন। তাহার পর তিনি ৬কাশীধামে অবস্থান করিয় 
শিষ্যিগকে বেদাত্তের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এইরূপে তিনি উপনিষদ্ভাষ্য, 
বরহ্গস্থব্রভাব্য ও গীতাভাষ্য এবং নানাবিধ গ্রন্থ রচন! করিয়। বেদাস্তের মুখ্য 
তাৎপর্যয জনগণপমীপে প্রকটিত করিয়াছেন। যে সনাতন বর্ণাশ্রমধর্্ম একদা 
বৌদ্ধবিপ্রীবে মলিনভাব ধারণ করিয়াছিল, এমন কি সনাতন আধ্যধর্মের নাম 
লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল, এ হেন ছঃসময়ে ভগবান্ শঙ্করাচার্য আবির্ভূত হইয়া 
কুমারিকা হইতে হিমাত্রি পর্য্যস্ত সমগ্র ভূখণ্ড বর্ণাশ্রমধর্ম্ের ছুন্দুভিনাদে মুখরিত 
করিলেন। ভারতের চারিপ্রান্তে ছর্সশ্বরূপ চারিটি মঠ সংস্থাপনপুর্র্বক স্বয়ং 
শৃঙ্দেরীমঠে অবস্থানপৃর্বক প্রধান প্রধান শিল্তগণকে অন্ত মঠে স্থাপন করিলেন । 
যেখানে বৌদ্ধগণ বুদ্ধমন্দির নির্মাণ কবিয়া বৌদ্ধধন্ম্ের প্রভাব বিস্তার করিয়া- 
ছিলেন, ভগবৎপাদদ সেইস্থানে বিষুমন্দির কিংবা শিবমন্দির প্রতিষ্ঠ। করিয়। 
বর্ণাশ্রমবর্ষ্ের স্তম্তরোপণ করিলেন এবং ঘোরতর তর্কযুক্তি ও শান্ত্রবলে নাস্তিক- 
দিগের দর্প চূর্ণ করিলেন। 

যে মহ্থাআ্ম। এইব্ধপ ভীষণ সময়ে প্রাদুভূতি হুইয় ছুর্দাশাগ্রন্ত স্থবিমল আর্ধয- 
ধর্ঘ-শশান্ককে বৌদ্ধজৈনরাহুর করালবদন হইতে মুক্ত করিয়াছেন, যিনি শ্রুতির 
যথার্থ তাৎপর্য) প্রকাশিত করিয়! লোকের মুক্তিম্র্গ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, 
ধিনি গুরুশিষ্যভাব, পঞ্চদেবতার উপাসন! প্রভৃতির পুনরায় প্রচার করিয়াছেন, 
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সেই মহাত্মা কোন্ ব্যক্তির না পৃজ্য? কিন্ত কোন কোন আধুনিক গ্রন্থকার বা 
তদনুমারী বাক্তিগণ সেই ভগবৎপার্দের উপর নানাবিধ দোষ অর্পণ করিয়া থাকে) 
এমন কি ভগরৎপাদের উপর বিষম কটাক্ষপাত করিতেও কুণ্তিত হয় না। আমরা 
সেই সমস্ত লোকের সাহস দেখিয়! বিন্মিত হই। অবশ্তট মহাজনের সহিত 

বিরোধও বাঞ্চনীয়; কিন্তু যাহার! প্রকৃত তত্বের অপলাপ করিয়। নিজের প্রতি- 
ার জন্ত কষ্টকল্পনা দ্বারা শাস্ত্রের অগন্তরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা সাধুপ্রককতি জনগণের 
হৃদয়ে বিবিধ সন্দেহ উপস্থাপিত করে এবং লোককে প্রকুতমার্গ হইতে অসৎ. 
পথে চালিত করে, তাহারা যে সমাজদ্রোহী ও ধশ্মদ্রোহী, তাহাতে কিছুমান্রও 
সন্দেহ নাই। তর্কযুক্তিকে আশ্রয় করিয়া! বস্ত নিরূপণ করাধায় না; আজ 
তাঞ্কিক তর্কবলে একটি পদার্থ স্থির করিলেন এবং তাহাই অভ্রাস্ত বলিয়া 
ঘোষণা করিলেন, আর কিছুদিন পরে তদপেক্ষা অপর বলবান্ তাফিক তাহার 
থগুন করিলেন। এইরূপে কেবল তর্কবলে কোন পদার্থ নির্ণীত হয় না, বরং 
অনবস্থা চলিয়া যায়। তজ্জন্ত ভগবান্ শঙ্করাঁচার্যয গভীর গবেষণ! হবার! স্থির 
করিলেন,_-তর্কের যখন একত্র অবস্থিতি নাই, তখন তাহাকেই একমাত্র প্রমাণ 
না বলিয়া, যাহা অপৌরুষেয়, জন্রান্ত, যাহাতে ভ্রান্তি, প্রমাদ প্রভৃতি পুরুষদোষ 
লেশমান্ত্ও স্পর্শ করে নাই, এবংবিধ আপ্তবাক্যকে প্ররকুষ্ট প্রমাণ বলা যাইতে 
পারে। বিশেষতঃ অলৌকিক বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের প্রসার নাই, এক- 
মাত্র আগুবাকায তথায় সফলত1 লাভ করে। সেই আগ্তবাকায-বেদ। বেদানু- 

সারী বলিয়! খষিগণের বাক্যকে আপ্তবাক্য বল! হুইয়! থাকে । এই অলৌকিক 
তত্ব একমাত্র বেদ দ্বারা অধিগত হওয়] যায়, তর্ক তাহার সহায়তা করে মাত্র। 
প্রমাণ,_-আাগম--বেদবেদান্ত ) তর্ক তাহার ইতিকর্তব্যতাস্থানীয়। অবলম্বনীয় 

প্রমাণের অভাৰ হইলে, তর্ক কোথায় আশ্রয় লাভ করিবে? এইজন্তই তিনি 
অপৌরুষেন্ন বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বেদের যথার্থ তাৎপর্য 
নির্ণয় করিয়া, মানবহৃদয়ের অজ্ঞান দুর করিয়৷ দিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্ধ্য 
যেমন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের জন্ত ভাষ্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন, সেইরূপ 
স্বল্পঘী ব্যক্তি ধাহাতে অল্পপ্রয়াসে সমগ্র বেদান্তের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে, 
তজ্জন্ত তিনি সরলভাবে অনেক গ্রন্থ রচন1! করিয়াছেন, তন্মধ্যে এই গ্রস্থখানি 
বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য । 

এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-কৃত । 
এই পসর্ববেদাস্তসিদ্ধাস্তসারসংগ্রহ*নামক গ্রন্থথানি শ্রীশঙ্ক রাচার্ধযকৃত গ্রস্থ- 

সমূহের মধ্যে অন্ভতম উপাদেয় গ্রস্থ। এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ বেদাস্তের প্রান 
যাবতীয় সিদ্ধান্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সরলভাবে বিবৃত করিয়াছেন। জিজ্ঞান্্র সরল- 
বিশ্বাসী মানব কেবল এই একখানি গ্রন্থের সাহাযো বেদাস্তের অনেক বিষয় 

অবগত হইতে সমর্থ হইবেন। ইহাতে বিষয়গুলি অতি পারিপাটীরূপে যথাক্রমে 
উপন্ন্ত হইয়াছে। মঙ্গলাচরণের পর সাধন-চতুষ্টয়ের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, 
কামের ন্বরূপ বর্ণন পূর্ব্বক মের সহিত তাহার তুলন! করিয়া,.যমের অপেক্ষা 
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কামের ভীষণতা প্রদপিত হইয়াছে। অনন্তর সন্কল্পত্যাগই যে কামবিজয়ের এক- 
মাত্র উপায়, তাহা বিশেষরূপে নিরূপি্ত হইয়াছে । লোকে ধনের উপর অত্যন্ত 
অনুরক্ত হইয়! তাহাকেই সারভূত বসন্ত বিবেচনা করে; এই গ্রন্থে ভগবৎপাদ 
সেই ধনে বৈরাগ্যোৎ্পাদনের জন্য তাহার দোষ উদবাটিত করিয়াছেন। ভত্রত্য 
একটি গ্লোক এখানে উদ্ধত হইল-_ 

রাজ্ঞো ভয়ং চৌরভয়ৎ প্রমাদাদ্ 
ভয়ৎ তথা জ্ঞাতিভয়ঞ্চ বস্তুতঃ | 

ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমূলং 
যতঃ দতাং তন স্থায় কলপতে ॥ 

তাহার পর বৈরাগ্যের ফল বর্ণন পূর্বক শম দম প্রভৃতির স্বরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন, সাধন-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত উপরতি-শব্বাচ্য সন্ন্যাস তাহার অন্ততম; 
ইহাতে সন্নযাদের স্বরূপ উত্তমরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে । এই সমস্ত সাধন নির্ণয় 
করিয় বস্ততঃ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্ত পদার্থ মিথ্যা,__রজ্জুতে সর্পের স্তায় অধ্যস্ত,-_ 
বাস্তবিক পক্ষে তাহাদের আর পৃথক সত্তা নাই, ইহ! নিরূপিত হইয়াছে । প্রত্যক্ষ 
প্রমাণের সহিত শ্রুতির বিরোধ ঘটিলে, শ্রুতিই বলবতী ইহ! প্রদ্গিত হুইয়াছে। 
তাহার পর আত্মা ও অনাত্মার অবিবেকই ভ্রান্তির কারণ; অজ্ঞানের মুলকারণন্ 
এবং অজ্ঞানের অস্তিত্বে শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রভৃতি যে কারণ, তাহ! নিরূপিত 
হইয়াছে । জীব, ঈশ্বর ও ব্রদ্মের স্বরূপ নির্ণয় করিয়! পরব্র্ে অধ্যস্ত ভূত- 
সমূহ, ইন্দরিয়বর্গ, লিঙ্গশরীর, অস্তঃকরণ ও পঞ্চকোশ প্রভৃতির স্বরূপ সম্যক্রূপে 
বিবেচিত হইয়াছে । আত্মজ্ঞানই মুক্তির কারণ ইহা! প্রদর্শনপুর্বক বাদিগণের 
অভিমত আত্মস্বরূপ দেখাইয়া যুক্তিও শ্রুতি দ্বার! তাহ। খণ্ডিত হইয়াছে। 
অনস্তর আত্মার আনন্ম্বরূপতা, আত্মভিম্ন পদার্থের ম্থথরূপতানিরাম এবং 
আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব নিরপণ করিয়াছেন। তাহার পর 'তত্বমপি”--বাক্যে তৎ 
ও ত্বং পদার্থের নিরূপণ করিয়! লক্ষ্যার্থ নিরূপণ করিয়াছেন এবৎ অথগ্ডার্থে 
বেদান্তের তাৎপর্ধ্য প্রদর্শন করিয়! অখগ্ডার্থ কি তাহ! দেখাইয়াছেন। অনস্তর 

অধিকারি-নিদ্ধপণ, শ্রবণ, মনন, নিঁদিধ্যামন ও সমাধির স্বরূপ নিরাপণ করিয় 
অষ্টা্যোগের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরিশেষে জ্ঞানের মুক্তি হেতুত্ব 
প্রদর্শন করিয়! জ্ঞানের অবস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে অতি সংক্ষেপে 
অতি সরল ভাষায় সমস্ত বিষয় গুরুশিষ্য-সংবাদচ্ছলে অতি উত্তমরূপে প্রতিপা্দিত 
হইয়াছে। ইহার রচনার পারিপাট্য এবং লেখার কৌশল দেখিলে চমতকত 
হুইতে হয়। শ্লোকগুলি সহজ কাব্যের স্তায় অতি মধুর । এই সুনার গ্রস্থখানি 
আয়ন্ত করিয়া রাখিলে বেদাস্তের প্রায় সমস্ত বিষয়ের বর্ণনা করিবার সামর্থ্য 
জন্মে। 

কিন্ত কেহ কেহ এই উপাদেয় গ্রস্থখানিকে শঙ্কর-প্রণীত বলিতে প্রস্তরত 
নছেন। তাহার! বলেন,_-এই গ্রন্থে যেরূপ শ্লোক দেখা যার, তাহা আধুনিক 
বলিয়। বোধ হয়। অপিচ যে সমস্ত সিদ্ধাত্ত তৎকালে 'স্ফুটভাবে প্রকাশিত 
হয় নাই, তাহ! ইহাতে বিশদভাবে বণিত আছে। যদি শঙ্করাচাধ্য ম্বয়ংই এই 
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সমস্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়া ধিয়। থাকেন, তবে তাহা লই! পরবস্তা 
আচার্ধযগণের বিপ্রতিপত্তি উপস্থিত হইবেই বাকেন? এততিন্ন এ গ্রন্থখানির 
রচন। শঙ্করাচার্ধ্য কৃত অন্যান্ত গ্রন্থের রচন! হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন । তাহারা এবংবিধ 
যুক্তিবলে এই গ্রন্থখানি শঙ্কর-গ্রণীত বলিতে সম্মত নছেন। ইহার উত্তরে 
আমর] বলি,_-এ পুস্তকখানিতে যেরূপ সুন্দরভাবে বেদাস্তের বিষয়গুলি সন্নি- 
বেশিত হইয়াছে এবং সরলভাবে স্ন্দর শ্লোকে লিখিত হইয়াছে, তাহাতে এই 
গ্রন্থখানি একজন বিশিষ্ট অভিজ্ঞব্যক্তির রচিত বলিয়! বোধ হয় | বিশেষরূপে 
পরীক্ষা! করিয়! দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, শঙ্কেরের অগ্ঠান্ত গ্রন্থের সহিত 
ইহার অনেকাংশে সাৃশ্ত আছে। শঙ্করের সমস্ত গ্রন্থের ভাষ! অতি পরিপাটা 
এবং কাব্যের রচন! অপেক্ষা মধুর; তাই বলিয়া আধুনিক বলা চলে না। পর- 
বন্তাঁ আচার্ধাগণ শঙ্করের এক একটি বাক্য উদ্ধত করিয়া ইহাই শঙ্ককসের মত 
বলিয়া ঘোষণ! করিয়াছেন. এই কারণে যে তৎকালে এই গ্রন্থ ছিল ন৷, ইহা 
বলার কি যুক্তি আছে? অপিচ শূঙ্গেরী মঠ ভগবান্ শঙ্করাচার্যের প্রধান মঠঃ 
তথায় তিনি অবস্থান করত এই সমস্ত গ্রন্থ শিষ্যদ্িগকে পড়াইতেন, অবিচ্ছিন্ন 
ভাবে সম্প্রদায়-পরল্পরায় যে গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে, তাহ! উপেক্ষা করির়। যাহা 

কিছু গ্রতিপার্দন করিবার কি কারণ বিদ্কমান আছে? ভূতপুর্ব শুঙ্গেরী মঠের 
শঙ্করত্থামী একজন পরমযোগী ও গভীর পণ্ডিত ছিলেন, বিষয়বাসন। তাহার 
হৃদয়ে বিন্দূমান্রও ছিল ন1। যাহার! সেই মহাত্মাকে একবার দর্শন করিয়াছেন, 
তাহারা বুঝিয়্াছেন যেন শঙ্কর পুনরায় ভূমিতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই 
মহাত্মার তত্বাবধানে শৃর্গেরী মঠ হইতে যে শঙ্করগ্রস্থসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, 
তন্মধ্যে এই গ্রন্থথানিও সন্লিবেিত হইয়াছে ; যদি এই গ্রন্থ শঙ্করপ্রণীত ন! হইত, 
তাহ! হইলে পরমযোগী জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ স্থধী প্রবর শৃঙ্গেরীমঠ-ম্বামী অপরের পুস্তক 
শঙ্করগ্রণীত গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত কেন করিবেন ? এই গ্রন্থখানি শঙ্করের 
না হইলেও কি তাহার গৌরবের কিছুমাত্র হানি হইত? অপিচ, অপর কোন 
ব্যক্তি এইরূপ একথানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচন! করিয়া স্বীয় নাম গোপনপুর্বক 
অপরের নামে প্রকাশ করিবেন বা কেন? তিনিই একমাত্র এই গ্রন্থথানি রচন। 
করিয়া! স্ুধীসমাজে ন্থুপরিচিত হইতে পারিতেন। এতদিন বঙ্গদেশে এ গ্রস্থথানির 
প্রচার ছিল না) কেহই এগ্রস্থবিষয়ে সংবাদ রাখেন না; ধাহার। কেবল প্রচার 
ন! দেখিয়াই-_এই গ্রন্থ শঙ্করের নহে, ইহা বলিয়। থাকেন, বস্তুতঃ তাহাদের 

অনুকূলে যুক্তি নাই। ভগবৎপাদকুত গ্রন্থসমূহ পাঠ করিলে জানিতে পারা যাক্ন 

যে, ষাছার! বিচার-সমর্থ এবং ম্ববুদ্ধি তাহাদের পক্ষে উপনিষদ-ভাষা, ব্রহ্গস্থত্র" 
ভাষ্য ও গীতাভাষ্য বিশেষ উপযোগী, কিন্তু বাহার সেই সমস্ত গ্রন্থ অধ্যয়ন 
করিতে অসমর্থ, তাহাদের পক্ষে পপর্ববেদাস্তসিদ্ধাস্তসার-সংগ্রহ* প্রভৃতি গ্রন্থ 
বিশেষ কাধ্যকারী হইবে, এই ভি প্রায়ে তিনি দ্বিবিধ গ্রন্থ রচন1 করিয়াছেন । 

ধাহার! শক্তিশালী পুরুষ, তাহারা লোকহিতের জন্ত নানাবিধ রচনা করিতে 
পারেন, তাই বলিয়। এগ্রন্থ অপর-প্রণীত ইহা বলায় স্বকীয় অসামর্ধ্যেরই পরিচয় 
দেওয়া হয়। এ দমন্ত দৃঢ় প্রমাণ থাকিতে কেহ যদি ইহ! শঙ্করকৃত বলিতে 
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আপত্তি করেন, তাহা হইলে আমর! তাহাদের আগ্রহের জন্ত 'তথাস্ত” বলিতে 
প্রস্তুত আছি। এ গ্রন্থের রচয়িতা ধিনি হউন না কেন, ইহাতে বেদাস্তের বিষয় 
যেরূপ স্থুন্দর ও সরল ভাবে বিবৃত আছে, তাহাতে পাঠকগণ অবশ্ত "নন বৃ 
বিশেষ-নিংস্পৃহ! গুপগৃহা! বচনে বিপশ্চিতঃ” এই নীতির অগ্ুসরণ করিয়! ইহার 
সমাদর করিবেন; সন্দেহ নাই। 

পুস্তকের আদর্শ । 
আমরা এই পুস্তকের অনুবাদে ছুইথানি মুদ্রিত পুস্তকের সাহাষা লাভ 

করিয়াছি। তন্মধ্যে একখানি শ্রীরঙ্গম্ বাণীবিলাল প্রেস্ হইতে মুদ্রিত, অপর- 
খানি মহীশূর ওরিএণ্টাল্ লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত। আমরা উল্লিখিত উভয় 
পুস্তকেরই সাহায্য পাইয়াছি ; তথাপি প্রথমোক্ত পুস্তকথানির বিশেষরূপ 
অন্থুদরণ করিয়াছি । কারণ উক্ত পুস্তকথানি শূঙ্গেরী মঠর স্বামীজী মহাপাজের 
তত্বাবধানে প্রকাশিত হইয়াছে । তথাপি অনেক শ্লোক মূল হস্তলিখিত পুস্তক 
হইতে যথাযথভাবে উদ্ধত হইয়াছে বলিয়! বোধ হয় না; কারণ অনেক শ্লোকের 

অর্থে কষ্ট কল্পন! করিতে হইয়াছে। উভয় পুস্তকের পাঠ দেখিয়া! যতদুর সম্ভব, 
সমীচীন পাঠ সংযোজিত হুইয়াছে। 

অনুবাদকের পরিচয় । 

কপিকাত| সংস্কৃত কলেজের প্রধান ধর্ম্মশান্ত্রাধ্যাপক পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত 
মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ মহাশয় প্রথমে এই পুস্তকের 
অন্ভবাদের ভার গ্রহণ করেন; কিয়দংশের অনুবাদ করিয়! তিনি পীড়িত হন? 

পরে তাছারই ইচ্ছান্ুলারে লোটাস্লাইব্রেরীর স্বত্বাধিকারী ও অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু 
অনিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় আমারই উপর এই কার্ষ্যের ভার অর্পণ করেন। যদ্দিও 
আতশিকভাবে গ্রস্থান্থবাদে আমার বিন্দুমাত্রও প্রবৃত্তি ছিল না, তথাপি অনিলবাবুর 
কার্ধ্য বলিয়! এতার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম । তর্কভূষণ মচাশয় লব্ধপ্রতিষঠ 
পণ্ডিত; যদিও তাহার অন্থবাদের সহিত আমার অন্বাদের সামঞ্জন্ত থাকিতে 

পারে না, তথাপি মাঘৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তির এই নবীন উৎসাহের প্রতি পাঠকগণের 
কিঞ্চিম্মাত্র দৃষ্টিপাত হইলে, এই দীন লেখক পাঠকবর্গের হস্তে আরও অনেক 
গ্রস্থ অর্পণ করিতে সমর্থ হইবে। এই গ্রন্থে সর্বসমেত ১০০৬টী শ্লোক আছে; 
তন্মধ্যে ২৭২টি প্লোকের অনুবাদক তর্কভূষণ মহাশয়; অবশিষ্ট শ্লোকের অনুবাদ 
আমাকেই করিতে হুইয়াছে। আক্ষরিক অনুবাদ করিতে গিয়। অনেক স্থলে 
ভাষার পারিপাটা রক্ষিত হয় নাই। অনেক পারিভাষিক শবের প্রতিশব 

দিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে; কিন্ত সকলম্থলে অর্থ পরিষ্ফুট না হইতেও পারে। 
আমার এই প্রথম অস্থুবাদে ক্রটি থাকিবারই বিশেষ সম্ভাবনা; পাঠকবর্গ 
নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া, ইহার দোষগুণ আমাকে জানাইলে কৃতার্থ 
হইব। 
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ন্বববেদান্ত-গিদ্ধাত্ত 
মার-মংগ্রহঃ। 

লন) শন 

স্বজভাা্ল্রপীছম,- 

অখণ্ডানন্দ-সন্দে।হে। % বন্দনাদ্ যস্থ জায়তে। 

গোবিন্দং তমহং বন্দে চিদানন্দতনুং গুরুমূ ॥ ১ 
অন্য়। যস্ত (ধাভাঁর) বন্দনাৎ (উপাসনা দ্বার) অথগানন্দনন্দেইঃ 

(অপরিচ্ছিন্ন সুখের সাক্ষাৎকার ) জাঁয়তে (হইয়। থাঁকে ) চিদানন্দতঙগং (চৈতস্ঠ 

1 ও আননোর মূর্তিস্বরূপ ) তং ( সেই ) গোবিন্দং (গোবিন্দনামক) গুরুৎ (গুরুকে ) 
অহং (আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি )॥ ১ 

অন্ুবাদ। ধীহাঁর উপাঁসন! করিলে অবিনশ্বর সুখের অনুভব হয়, চৈতন্য ও 

আনন্দের বিগ্রহস্বরূপ সেই গোবিন্দ-নামক গুরুকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ১ 

অখণ্ডং সচ্চিদানন্দমবাঁউ মনসগোচরম্। 

ৃ আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েহভীষউসিদ্ধয়ে ॥ ২ 
অন্বয়। অখণ্ড (অবিনাশী) সচ্চিদানন্দং (সৎ চিৎ ও আনন্দত্বরপ) 

অবাঁজ্মনসগোচরং (বাক্য ও মনের অতীত ) অখিলাধারং (বিশ্বের আশ্রয়) 

আত্মানং ( আত্মাকে ) অভীষ্টসিদ্ধয়ে (অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত ) আশ্রয়ে (আমি আশ্রয় 
করিতেছি )॥ ২ 

অনুবাদ। যাহার বিনাঁশ নাই, ধিনি পরমার্থসৎ, যিনি জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দ 
এবং ধিনি চরাঁচর প্রপঞ্চের আশ্রয়, সেই ব্রঙ্গকে আমি আশ্রয় করিতেছি, সেই 
্রহ্ধ বাক্য এবং মনের অগোঁচর ॥ ২ 

যদালঘো দরং হস্তি সতাং প্রত্যুহসম্তবমূ। 
তদালম্বে দয়ীলম্বং, লম্বোদর-পদান্ুজম্ ॥ ৩ 

অন্বয়। যদালম্বঃ (যাহার অবলম্বন) সতাং ( সজ্জনগণের ) প্রত্যুহ্সম্তবং 

ক অখগাননা-সংবোধঃ ইতি বা পাঠঃ। 
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(বিশ্ব হইতে সমুতপন্ন ) দরং ( ভয়কে ) হস্তি (হনন করিয়। থাকে ) তৎ (সেই ) 

দয়ালম্বং ( করুণার আধার ) লঙ্গোদ্রর-পদান্বজৎ ( গণেশের চরণ-পদ্মকে ) আলঙ্বে 

“€ আমি অবলম্বন করিতেছি ) ॥ ৩ 

অন্বাঁদ। খাহাকে অবলম্বন করিলে, সঙ্জনগণের বিভ্তা হইতে সমূৎপন্ন 
ভয়ের নিরুত্তি হন, করুণার আধার সেই গণেশ-পাপ্পদ্মকে আমি অবলম্বন 

করিতেছি ॥ ৩ 

অর্থতোহপ্যঘয়ানন্দমমতীত-দ্বৈত-লক্ষণমৃ। 
আঁত্মারামমহং বন্দে শ্রীগুরুং শিব-বিগ্রহম্ ॥ ৪ 

অন্থয়। অর্থতঃ (বাস্তব পক্ষে ) অপি (ও) অদ্বয়ানন্দং (দৈতবর্জিত আঁনন্দ- 

স্বরূপ ) অতীত-দ্বৈত-লক্ষণম্ (অবিগ্ভাবিনিঘুক্ত) আত্ম রাঁমং (একমাত্র আত্মাতেই 

অনুরক্ত ) শিববিগ্রহং ( সাক্ষাৎ শিবন্বরূপ ) শ্রীগুরু, (শ্রীগুরুদেবকে) অহ্ং 
(আমি) বন্দে (বন্দনা করিতেছি )॥ ৪ 

অনুবাদ । নামেও যিনি অদ্বয়ানন্দ অথচ অর্থতঃ৪ যিনি দ্বৈতভাব্বর্জি ত, 

আনন্দময় অবিস্তা হইতে বিনিন্মুক্ত সাক্ষাৎ শিবমূর্তিধারী আত্মমাত্রান্গরক্ত, সেই 
শ্রীগুরুদেবকে আমি বন্দনা করিতেছি ॥ ৪ 

মন্তব্য । এই শ্লোকে 'অতীত-দ্বৈত-লক্ষণণ এই পদটি বহুত্রীহিসমাস-নিপ্পন্ন, 
ধাহার দ্বৈত-লক্ষণ অতীত হইয়াছে__তাঁভাকেই অতীতদ্বৈতলক্ষণ কৃহ যাঁয়। 

দ্বৈতলক্ষণ এই শব্দটির অর্থ, জ্ঞান বা অবিদ্ভা, দ্বৈত অর্থাৎ এই পরিদৃশ্ঠমান:, 
প্রপঞ্চ, াহার লক্ষণ অর্থাৎ অন্ঠমাপক হেতু, এই প্রকাব বুযৃৎপত্তি দ্বার! 'দ্বৈতলক্ষণ 
এই পদটি সিদ্ধ হইয়াছে বণিয়াই দ্বৈতক্ষণ শব্দটির অর্থ এই স্থলে অবিদ্ধা বা 
অজ্ঞান হইতেছে । কার্ধ্য দেখিয়াই লোকে কারণের অন্মান করিয়। থাকে । ইহা 
লোক-প্রসিদ্ধ ; অদ্বৈতবাদীর মতে এই বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিগ্ভারই কার্ধ্য ; এই কারণে 
দ্বৈতরূপ কার্য্যের দ্বারা তাহার কারণ যে অজ্ঞান, তাহার অন্থমান কর! যাইতে 
পারে। এই গ্লোকটি পাঠ করিলে এরূপ শঙ্কা হইতে পারে যে, আচার্ষ্য 
শঙ্করের অয়ানন্দ-নামক আর একভন গুরু ছিলেন ; কারণ, প্রথম শ্লোকে তিনি 
গোবিন্দ-নামক গুরুকে নমস্কার করিয়। আবার যখন 'অদয়ানন্দ শ্রীগুরকে বদন 
করিতেছি" বলিয়া এই চতুর্থ শ্লোকের দ্বারা গুরু বন্দনা! করিতেছেন, ইহা দ্বার 
ইহাই সম্ভবপর হয় যে, আচার্য শঙ্করের গোবিন্দ এবং অধয়ানন্দ নামে ছুইজন 
অৈতবিদ্বার উপদেষ্টা গুরু ছিলেন-_-নহিলে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়া-_ছুইটি 
প্লোকে তিনি ছুইবার গুরুবন্দনা করিবেন কেন?--আমার বিবেচনায় কিন্ত 
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এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না--কারণ, অত্যন্ত ভক্তি- 

বশতঃ মঙ্গলাচরণের উপক্রমে এবং উপসংহাঁরে দুইবার একই গুরুকে বদনা *& 

করিয়া, শঙ্কর কোন প্রকার শান্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন, ইহা! বলিতে পারা যায় 

না। তাতাঁর পর অন্থয়ানন্দ এই পদটি আচার্য্যের গুরু গোবিন্দের উপাধি, এই 
প্রকার ধরিয়া লইলেও গোল চুকিয়া যায়। নিরুপাধিক নাম দ্বারা গুরুকে ম্মরণ 

করিয়া, পূর্ব শ্লোকে গুরু বন্দনা করা হইয়াছে; ইহাতে গুরুর প্রতি ঈষৎ 
অসম্মান স্চিত হইতে পারে-_ইহা। ভাবিয়া তাহারই প্রতিবিধান করিবার 

জগ্য গুরুর প্রসিদ্ধ উপাধির উল্লেখপুর্ববক এই চতুর্থ শ্লোকে বন্দনা করিয়া আশ্চর্য্য 
শস্কব উপযুক্ত কার্য্যই করিয়াছেন, এই প্রকার ভাব বর্ণনা করিলে কোন ক্ষতিই 
দেখিতে পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন,_শ্রীগুর এই শবটির দ্বারা 

গুরুর গুরুই অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহাদের মতে আচার্য শঙ্কর প্রথম 

শ্লোকে নিক্ষ গুরুর বন্দনা করিয়া, এই চতুর্থ শ্পোকের দ্বারা গুরুর গুরুর অর্থাৎ 

পরমগুরুর বন্দনা করিতেছেন। শ্রীগুরু বলিলে প্রমগ্ডরুকে বুঝা যাঁয় এই 
প্রকার কোন দৃঢ়তর প্রমাণ না থাকায় আমরা এই মতের সমর্থন করিতে 

পারি না। 

বেদান্ত-শান্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ উচ্যতে । 
প্রেক্ষাবতাং মুমুক্ষণাং স্থখবোধোপপত্ুয়ে ॥ ৫ 

অন্বয়। প্রেক্ষাবতাৎ মুযুক্ষুণাৎ (বিবেকসম্পন্ন মোক্ষাথিগণের) হখ-বোধোপ- 

পুরে ( অনায়!সে জ্ঞাঁনলাভের জন্য ) বেদাস্তশান্ত্র-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ ( বেদাস্ত- 

শাস্ত্রের সারভূত সিদ্ধান্তসমুহ ) উচ্যতে ( বলা হইতেছে )॥ ৫ 

অনুবাদ । সদসদ্বিবেকশালী মে।ক্ষাথী ধতিগণের-_-অনীয়াসে বোধলাভের 
জন্য আমি বেদান্তশাস্ত্রের সাঁরন্বরূপ সিদ্ধান্তসমূহ বলিতেছি ॥ ৫ 

অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ম্। 
অস্তশীস্ত্রানুসারিত্বাৎ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়মূ। 
যদেব মূলং শাস্ত্রম্ত নিদ্দিষং তদ্দিহোচ্যতে ॥ ৬ 

অন্বয়। দেব (যাহাই ) শাস্তস্ত (শাস্ত্রের ) মূলৎ (প্রধান ) অন্ুবন্ধচতুষ্টয়ং 
|(চেরিটি আরম্তহেতু ) নির্দিষ্টম্ (উক্ত হইয়াছে) অস্ত (এইগ্রস্থের) শীস্রান্ষসারিত্বাৎ 
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(শাস্ত্রের অনুসারেই রচিত হওয়া প্রযুক্ত ) তত ( সেই চারিটি অনুবন্ধই ) ইহ (এই 
চি গ্রন্থে) উচ্যতে (কথিত হইতেছে )॥ 

অন্নুবাদ। বেদাস্তশাস্ত্রের আরম্তহেতু বলিয়! যে চারিটি বস্ত নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
এই গ্রন্থও বেদান্তশাস্ত্রের অন্ুারে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া এই গ্রস্থেও সেই 
চারিটি আরম্তহেতুই বল! যাইতেছে ॥ ৬ 

মন্তব্য। কোন একটি শাস্ত্রের আরম্ত করিবার পূর্বে এ শাস্ত্রের ঘর! ক্ 

প্রয়োজন সিদ্ধ হয়? কাহার জন্ত এ শাস্ত্র রচিত হইয়াছে ১ শাস্ত্রের প্রতিপাড 

বিষয় কি? এবং এ বিষয় প্রয়োজন এবং শাস্ত্রের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কি 

প্রকার?-_এই চারিটি বিষয়ের উল্লেখ ন! করিলে শ্রোতার এ শাস্ত্র পাঠ করিতে 
প্রবৃত্তি জন্মে না; এই কারণে সকল শান্ত্রারস্তের পুর্ব্বেই এই চারিটি বিষয়ের 
উল্লেখ করা একান্ত আবশ্তক ; এই চারিটি বিষয়কেই-__অঙ্ুবন্ধ বলা যায়। এই 

শ্লোকটির ঘ্বারা-_সেই অন্তবন্ধ চারিটি কি, তাহারই নির্ণয় করিবার জন্য সুচনা 

কর! হইতেছে । শ্লোকটির তাৎপধ্য এই যে-_এই গ্রন্থের অন্ুবন্ধ-চতুষ্টয় মূলভূত এ 
বেদাস্ত-শান্ত্রের অনুবন্ধ-চতুষ্টয় হইতে ভিন্ন নহে; কারণ বেদাস্তশাস্ত্রের অনুসারেই 
এই গ্রন্থথানি রচিত হইতেছে ; স্থৃতরাং মুল বেদান্তশান্ত্রের যাহ! অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, 

তাহাই এই গ্রন্থে প্রদর্শিত হইতেছে--তাহা। প্রদর্শিত হইলে, আর এই গ্রন্থের 

জন্ত উপযোগী স্বতন্ত্র অন্তবন্ধ-চতুষ্টয়, দেখাইবার কোন আবশ্তকতা নাই। 

অধিকারী চ বিয়য়ঃ সন্বন্ধশ্চ প্রয়োজনযৃ। 

শান্তরারস্তফলং প্রানুরনুবন্ধ-চতুউয়ম্ ॥ ৭ ১ 
অন্বয়। অধিকারী-_( শাস্তরোক্ত ফলের কামন! যাহার আছে সেই ব্যক্তি) 

বিষয়ঃ ( প্রতিপান্ত বস্ত ) সন্বন্ধঃ ( শাস্ত্র, প্রয়োজন এবং বিষয়ের পরস্পর সম্বন্ধ ) 

প্রয়োজনং চ ( এবং ফল) ( ইতি) শাস্ত্রারস্তফলং (শাস্ত্রারস্তের হেতু ) অনুবন্ধ- 
চতুষ্টয়ং ( চারিটি অন্ুবন্ধ ) প্রাহুঃ ( শান্ত্কারগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন )॥ ৭ 

অন্বাদ। অধিকারী অথাৎ শাস্ত্রোন্ত ফলকামী, শাস্ত্রের প্রতিপাগ্য বস্তু, 

অধিকারী, প্রতিপাগ্ত বস্ত এবং প্রয়োজন-__এই কয়টির মাধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ এবং 
প্রয়োজন, এই চারিটি অন্বন্ধ__যাহার জ্ঞান শান্ত্ারস্তের হেতু, তাহাকেই 
অস্বন্ধ করা যায়॥ ৭ 

চতুর্ভি; সাধনৈঃ সম্যক্ সম্পন্ন যুক্তিদক্ষিণঃ। 
মেধাবী পুরুষে! বিদ্বান্ অধিকার্ধ্যত্র সম্মতঃ ॥ ৮ 

অন্বয়। চতুভিঃ সাধনৈঃ সম্যক সম্পন্ন: (বক্ষ্যমাণ চারিগ্রকার সাধনের 
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স্বারা.সম্পন্ন ) যুক্তিদক্ষিণঃ (যুক্তি-পরত্তর) মেধাবী ( ধারণাসমর্থ.) বিদ্বান অধীত- 

বেদাদিশাস্ত্র ) পুরুষঃ (মানব ) অত্র ( এই বেদাস্তশান্ত্রে) অধিকারী- (স্্ধিকার- 

যুক্ত ) সন্মতঃ (বলিয়া! বিবেচিত হইয়া থাকেন ) ॥ ৮ 

অন্ুবাদ। কথিত চারি প্রকার সাধনসম্পত্তি ধাহার হইয়াছে, -যিনি যুক্তির 

অনুকূল, যিনি ধারণা-সমর্থ এবং ধাহার বেদাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্তি হইয়াছে, এই 
প্রকার মন্ষই এই বেদাস্তশান্ত্রে অধিকারী বলিয়৷ বিবেচিত হইয়া! থাকেন ॥ ৮ 

বিষয়ঃ শুদ্ধটৈতন্যং জীবব্রন্ষৈক্যলক্ষণমূ। 
যত্রৈব দৃশ্যতে সর্বববেদান্তানাং সমন্থয় ॥ ৯ 

অন্বয়। যত্র (যাহাতে) সর্ববেদাস্তানাং (উপনিষৎসমূহের ) সমন্বয়ঃ 

(তাৎপর্ধ্য ) দৃশ্ভতে ( পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে ) [তত] জীবব্রদ্মৈক্যলক্ষণং (জীব 

ও ব্রন্মের এক্যন্বরূপ সেই) শ্ুদ্ধচৈতন্তং ( পরব্র্গ ) বিষয়ঃ (এই বেদাস্তশান্ত্রের 
প্রতিপান্ত ) ॥ ৯ 

অন্ুবাদ। সকল উপনিষদেরই যাহ তাৎপর্ধ্যার্থ বলিয়া পরিরৃষ্ট হইয়া 

থাকে, সেই জীব ও ব্রন্গের এক্যরূপ শুদ্ধ চৈতন্তই এই শাস্ত্রের বিষয় অর্থাৎ 
প্রতিপাদ্ভ ॥ ৯ 

এতদৈক্যপ্রমেয়স্থ প্রমাণস্তাইপি চ শ্রস্তেঃ। 
সন্বন্ধঃ কথ্যতে সন্তিঃ বোধ্যবোধকলক্ষণঃ ॥ ১০ 

অন্বয়। এতটদৈক্যপ্রমেয়স্ত--€( এই জীব ও ব্রদ্দের একারূপ প্রমেয়ের ) 

শ্রুতেঃ চ (এবং শ্রতিরূপ ) প্রমাণস্ত (প্রমাণের ) বোধ্যবোধকলক্ষণঃ ( বোধ্য- 

বোধকন্বরূপ ) সম্বদ্ধঃ (পরস্পর সম্বন্ধই ) সন্ভতিঃ ( সঙ্জনগণ-কর্তৃক ) সম্ঘন্ধঃ 

(সম্বন্ধ বলিয়া) কথ্যতে ( কথিত হইয়া! থাকে )॥ ১০ 

অন্ুবাদ। এই জীব ও ব্রন্ষে এক্যকপ যে প্রমেয়, তাহার এবং শ্রুতিস্বরূপ 

প্রমাণের মধ্যে বোধ্য-বোধকরূপ সম্বন্ধই--পণ্ডিতগণকত্ুক সম্বদ্ধ বলিয়া কথিত 

হইয়া থাকে ॥ ১০ 

ব্রঙ্মাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং সন্তঃ প্রাঃ প্রয়োজনমৃ। 
যেন নিঃশেষসংসারবন্ধাড সছ্যঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১১ 

অশ্ব ! সন্তঃ (সজ্জনগণ ) ব্রহ্ধাত্মৈকত্ববিজ্ঞানৎ (জীব ও ব্রন্মের অভেদ 

বিজ্ঞানকে ) প্রয়োজন ( বেদাস্তশাস্ত্রের ফল) প্রানুঃ (বলিয়া থাকেন); যেন 

(যেব্রঙ্গ ও জীবের অভেদ-জ্ঞানের দ্বার ) নিঃশেষ-সংসারবন্ধাৎ (সমগ্র সংসার : 
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বন্ধন হইতে) সগ্ভঃ ( তৎক্ষণাৎ) প্রমুচ্যতে [জীব] (মুক্তি লাভ করিয়। 

ধাকে )৪ ১১ 

অন্কবাদ। যাহার দ্বারা (জীব) সকল প্রকার সংসার-বন্ধন হইতে সগ্ভঃ 

মুক্তিলাভ করিষ! থাকে, সেই জীব ও ব্রদ্মের অভেদজ্ঞানকেই সঙ্জনগণ বেধাস্ত- 
শান্রের প্রয়োজন বলিয়। নির্দেশ করেন ॥ ১১ 

প্রয়োজনং সম্পবৃত্বেঃ কারণং ফললক্ষণম্। 

প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোহপি প্রবর্ততে ॥ ১২ 

তন্বয়। ফললক্ষণং ( ফলস্বরূপ ) প্রয়োজনং ( প্রয়োজন ) সম্প্রবৃতেঃ সেম্াযক 

প্রবৃত্তির) কারণৎ (হেতু) [হইয়া থাকে ]) মন্দঃ অপি ( অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিও) 

প্রয়োজন € ফলকে ) অন্ুদ্দিন্ত (লক্ষ্য না করিদ্না) ন প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত 

হয় না)॥ ১২ 

অনুবাদ । ফলস্বরূপ প্রয়োজনই ( লোকের ) প্রবৃত্তির প্রতি কারণ ( হইয়া 

থাকে ); [ কারণ সচরাচর লোকে দেখিতে পাওয়া যায় ষে ] অন্পবুদ্ধি ব্যক্তিও 

প্রয়োজন না দেখিতে পাইলে [কোন কার্ধ্যে ] প্রবৃত্ত হয় না ॥ ১২ 

সাধন-চতুষটয়ম্। 
সাধন-চতুষটয়-সম্প্ভিঃ যন্তাইস্তি ধীমতঃ পুংসঃ | 
তন্তৈবৈতৎফলসিদ্ধিঃ নাহন্যাস্ত কিঞ্িদুনস্ ॥ ১৩ 

অন্বয়। যন্ত ( যে) ধীমতঃ ( ধীমান্) পুংসঃ (পুরুষের) সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তিঃ 
(চারটি সাধনের সম্পাদন ) অন্তি ( আছে ), ভন্য (তাহার) এব ই) এতৎ- 
ফলসিদ্ধিঃ (এই ফলের সিদ্ধি) [হইয়। থাকে ] কিঞিদুমস্ত অগ্ন্ত (এই 
সাধনসম্পত্তির কোন অংশে ন্যুনত! যাহার আছে এইরূপ অন্ত কোন ব্যক্তির) ন 
(নছে ) এই ফল লাভ হয় না]॥ ১৩ 

অন্বাদ। যিনি বুদ্ধিমান এবং এই সাধন-চতু্টয়-সম্পন্ন, সেই পুরুষেরই 
*এই ফল. (অর্থাৎ জীব-্রদ্মের অভেদ-ক্ঞান) লাভ হয়; যাহার কিন্ত সাধন- 
চতুষ্টয়ের মধ্যে কোন একটিও অসম্পূর্ণ থাকে, তাহার এই ফললাভ হয় না ॥ ১৩ 
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চত্বারি সাধনান্যাত্র বদন্তি পরমর্ধয়ঃ। 

মুক্তির্ষেষাং তু সদ্ভাঁবে নাভাবে সিধ্যতি প্রুবম্ ॥ ১৪ 
অন্বয়। পরমর্যয়ঃ ( খধিশ্রেষ্ঠগণ ) অত্র (এই ফললাভের প্রতি ) চত্বারি 

( চারিটি ) সাধনানি (সাধন অর্থাৎ উপায়) বদস্তি (নির্দেশ করিনা থাকেন ) 

যেষাং (যে চারিটি সাধনের ) সন্তাবে (সন্ভাব হইলে) মুক্তিঃ ( মোক্ষ ) সিধ্যতি 

( সিদ্ধ হয় ), অভাবে (সন্ভাব না হইলে ) ন (হয় না)॥ ১৪ 

অন্থবাদ। মহর্ষিগণ এই ( তবজ্ঞানরূপ ফললাভের ) চারিটি সাধন নির্দেশ 
করিয়া থাকেন__এই চারিটি সাধনের সন্ভাব হইলে মুক্তি লাভ হয়, এই চাঁরিটি 
সাধনের সন্ভাব না হইলে মুক্তি দিদ্ধ হয় না ॥ ১৪ 

আছ্ঘং নিত্যানিত্যবস্ত-বিবেকঃ সাধনং মতমৃ। 

ইহামুত্রার্ফলভোগবিরাগো দ্বিতীয়কমূ ॥ ১৫ 
অন্বয়। নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ (নিত্য এবং অনিত্য বস্ত্র পরম্পর 

বৈলক্ষণ্য জ্ঞান ) আস্ভং (প্রথম ) সাধনং ( উপায় )[ বলিয়! ] মতং ( অভিমত ); 

ইহ (এই সংসারে ) অমুত্র (পরলোকে ) ফলভোগবিরাগঃ (ফল ভোগের প্রতি 

বিরক্তি ) ছ্বিতীয়কং ( দ্বিতীয় ) [সাধনৎ মতমিতি শেষঃ__সাধন বলিয়া বিবেচিত 
হয় ]॥ ১৫ 

অনুবাদ। নিত্য এবং অনিত্য বস্থর মধ্যে যে পরম্পর বৈলক্ষণা আছে, 

তাহার জ্ঞানই প্রথম সাধন বলিয়। বিবেচিত হইয়া থাকে । এই জগতে এবং 

হ্বর্গাদি লোকে যত প্রকার ভোগ্য বস্ত আছে, সেই সকলেরই উপর বিরক্ষিই 

দ্বিতীয় সাধন বলিয়া বিবেচিত হইয়! থাকে ॥ ১৫ 

শমাদিষটুকসম্পত্তিঃ তৃতীয়ং সাধনং মতমৃ। 
তুরীয়ং তু মুমুক্ষৃত্বং সাধনং শান্ত্রসম্মতম্ ॥ ১৬ 

অন্বয়। শমাদিষটুকসম্পত্তিঃ (শম প্রভৃতি ছয়টি সদ্ভাব ) তৃতীয়ং 

(তৃতীয় ) সাধনং ( উপায় ) মতং (বিবেচিত হয় )7 মুমুক্ত্বং তু ( মোক্ষলাভের 
জন্য ইচ্ছাই ) শাস্ত্রসম্মতং ( শাস্তরস্বীকৃত ) তুরীয়ং (চতুর্থ) সাধনৎ (উপায়) 
শাস্্সন্মতং (শাস্ত্রে কথিত হয় ) ॥ ১৬ 

অনুবাদ। শম প্রভৃতি ( বক্ষ্যমাণ) ছয়টির সন্ভীবই তৃতীয় সাধন বলিয়া 
বিবেচিত হয়। মুক্তিলাভের জন্য ইচ্ছাই চতুর্থ উপায় শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া 
থাকে ॥ ১৬ 



নিত্যানিত্য-বস্তবিবেকঃ |. 
ব্রন্ষৈব নিত্যমন্যৎ তু ছানিত্যমিতি বেদনম্ । 
সোহয়ং নিত্যানিত্যবস্তবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ১৭ 

অন্বয়। ব্রদ্ধ (পরমাত্মা ) এব (ই) নিত্যৎ (আবনাশী ) অন্যৎ (ব্রহ্ধ- 
ব্যতিরিক্ত ) তু হি (প্রসিদ্ধ বন্তমাত্রই) অনিত্যৎ (বিনানী ) ইতি ( এই প্রকার ) 
বেদনং ( যে জ্ঞান ) অয়ৎ (ইহা) সঃ (সেই ) নিত্যানিত্যবস্তবিবেকঃ (নিতা ও 
অনিত্য বস্তর ধৈলক্ষণ্য-জ্ঞান) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে (কথিত হইয়া 
থাকে )॥ ১৭ 

অন্ুবাদ। পরমাত্মীই একমাত্র অবিনাশী-_পরমাত্ব-ব্যতিরিক্ত বলিয়া 

প্রসিষষ আর সকল বস্তই বিনাশী--এই প্রকার যে জ্ঞান. তাহাই শান্ধে নিত্যা- 
নিত্য-বস্তবিবেক বলিয়া নির্দিষ্ট হুইয়! থাকে ॥ ১৭ 

মুদাদি-কারণং নিত্যং ব্রিষু লোকেষু দর্শনাৎ । 

ঘটাছ্নিত্যং তৎকার্ধ্যং যতস্তন্ন।শমীক্ষতে ॥ ১৮ *% 
অন্বয়। ত্রিধু (তিন) লোকেষু (লোকে) দর্শনাৎ (দেখিতে পাওয়। যায় যে,) 

সব্দাদি (মুত্তিকা প্রভৃতি ) কারণং (উপাদান) নিত্যৎ (কাধ্যদ্রব্য হইতে 

অধিককালস্থায়ি হইয়া থাকে ) তৎকার্যৎ (সেই মৃত্তিকা প্রভৃতির কার্ধ্য ) 
ঘটাদি ( কলসপ্রভৃতি দ্রব্য ) অনিত্যৎ ( অপেক্ষাকৃত অল্নকাঁলস্থায়ী ); যতঃ 

( যেহেতু ) তন্নাশং (এ সকল ঘট প্রভৃতি কার্ধ্যদ্রবোর নাশ) ঈক্ষতে (লোকে 
দেখিয়া থাকে )॥ ১৮ | 

অনুবাদ । ভ্রিলোকের মধ্যে সর্বন্রই দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, মৃত্তিকা 
প্রভৃতি কাধ্যের উপাদানদ্রব্যগুলি-__সেই সেই কাধ্য অপেক্ষা নিত্য অর্থাৎ 
অধিককালস্থায়ি। কিন্তু, ঘটাদি কার্ধ্যদ্রব্যগুলি ম্বদাদি কারণ অপেক্ষা! অনিত্য ; 
যেহেতু লোকে ( মৃত্তিকাপ্রভৃতির বর্তমানতাদশাতেই ) ঘটাদি কাধ্যপ্রব্যের ধ্বংস 
দেখিতে পায় ॥ ১৮ 

তখৈবৈতজ্জগণ সর্ববমনিত্যং ব্রচ্ম কার্য্যতঃ | 
ততৎকারণং পরং ব্রহ্ম ভবেন্নিত্যং ম্ব্দাদিবৎ ॥ ১৯ 

অন্থ়। তখৈব (সেই প্রকার ) এতৎ সর্ধ জগৎ (এই সমগ্র জগৎ) ব্রহ্ধ- 

* যতত্তপ্লাশ ঈক্ষাতে__ইতি বা পাঠ:। 77 
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কার্যাতঃ (ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন বলিয়া ১ অনিত্য (বিনাশী ); তৎকারণৎ (সেই' 
জগতের কারণ) পরং ব্রহ্ম (নিরুপাধিক ব্রহ্ম) নিত্যৎ (অবিনাশি ) ভবেৎ 

(হইয়া থাকে ) মৃদাদিবৎ ( যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি ) ॥ ১৯ 

অন্নবাদ। ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিক্রা এই সমগ্র বিশ্ব অনিত্য, 

আর এই জগতের কারণ সেই পরক্রহ্ম ( ঘটাদি কার্য্য অপেক্ষা তদীয় কারণ 
সাদি যেরূপ নিত্য সেইরূপ ) পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯ 

তাৎপর্য । এই গ্লোকে ব্রহ্ম যে নিত্য, এই বিষয়ে মৃদাদি ব্থকে দৃষ্টান্ত 
কর! হইয়াছে, ইহা! দ্বারা কেহ কেহ এই প্রকার শঙ্কা করিতে পারেন যে, বেদাস্ত- 
সিদ্ধান্তে একমাত্র ব্রহ্মই নিত্য । তাহাই যদি স্থির হয়, তবে মৃত্প্রভৃতিকে নিত্য 

বলিয়া দৃষ্টান্তরূপে যে নির্দেশ কর হইতেছে, তাহা কি প্রকারে সঙ্গত হইতে 

পাবে 2 বাস্তবিক আচার্ধ্য শঙ্করের এই প্রকার অভিপ্রায় নহে । কার্য্য হইতে কারণ 

অপেক্ষাক্ুত অধিককাল স্থায়ি ; স্থতরাৎ কাধ্যাপেক্ষা কারণ নিত্য বলিয়া নির্দিষ্ট 

হয় । আচার্য্য শঙ্কর ইহাই প্রতিপাদন করিতে চাহেন যে, যেমন ঘট মাটীর কার্য্য, 
এইজন্ত মাটী ঘট অপেক্ষ। নিত্য ; এইরূপ যিনি সর্ধজগতের কারণ, তিনি সর্বজগৎ 

অপেক্ষা নিত্য | ফলতঃ ্াড়াইল এই যে, শদাদি বস্তু যেরূপ আপেক্ষিক নিত্য, 
ব্রদ্মের পক্ষে সেরূপ অ'পেক্ষিক নিত্যতা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। 

কারণ, ব্র্ম উৎপত্িশূন্ত ও নিরবয়ব; দেই কারণে তাহার কোনকালেই 
বিনাশ হইবে এই প্রকার সম্ভাবনা করিতে পারা যাঁয় না। কিন্তু যুদাদি কারণ 

ঘটাদি কার্ধ্য দ্রব্য অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ি হইলেও তাহা যে হেতু উৎপত্বিমৎ 

এবং সাবয়ব, এই কারণে তাহার বিনাশও অবশ্ঠন্তাবী । এইজন্য তাহা নিজ কার্ধ্য 

হইতে অধিক কাল স্থায়ি হইলেও তাহাকে কখনই অবিনাশি বল! যায় না। কিন্ত 

'এইরূপে ব্রঙ্গকে সকল কাধ্যাপেক্গা অধিক কাল স্থায়ি স্বীকার করিলেও, মুদবাদি 

বস্তর ভ্তাঁয় তাহার কোনকালে বিনাশ হইবার সম্ভতাবন! কর যায় না। কারণ, 

বিনাশি দ্রব্যের যাহ! ধন্দম অর্থাৎ সাবয়বত্ব এবং উৎপত্িমত্ব, তাহা ব্রন্মে বিদ্যমান 
নাই ; এই কারণে ব্রহ্ম পরমার্থতঃ নিত্য ॥ ১৯ 

সর্গং বক্তযস্ত তম্মাদৃবা এতম্মাদিত্যপি শ্র্তিঃ। 

সকাশাদৃব্র্গণস্তস্মাৎ অনিত্যত্বে ন সংশয়ঃ ॥ ২০ 

অন্বয়। তম্মাৎ (সেই) এতনম্মাৎ ব| (এই ব্রঙ্গ হইতেই ) ইতি (এই 

প্রকার ) শ্রতিঃ (বেদ) অপি(ও) অস্ত (এই জগতের) ব্রহ্ষণঃ (ক্রদ্ধের ) 

সকাঁশাৎ (সকাশ হইতে ) সর্গৎ (স্থষ্টি) বস্তি (নির্দেশ করিতেছে ) তম্মাৎ 
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( সেই কারণে ) অনিত্যত্বে ( এই জগতের অনিত্াত্ব বিষয়ে সংশয়ঃ (সন্দেহ) 

ন (হইতে পাঁরে না! )॥ ২০ 

অন্ুবাদ। এই সেই বর্ম হইতে (আকাশ প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে) 
ইত্যাদিশ্রতিবাক্য স্পষ্টই নির্দেশ করিতেছে যে, এই প্রপঞ্চ তরঙ্গ হইতে উৎপন্ন 

হইয়াছে। সেই কারণে জগতের অনিত্যত্ব বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে 
না॥ ২০ 

সর্ববস্যনিত্যত্বে সাবয়বত্বেন সর্ববতঃ দিদ্ধে। 

বৈকুণ্ঠাদিষু নিত্যত্বমতিভ্র মএব মৃদুবুদ্ধীনাম্ ॥ ২১ 
অন্বয়। সাবয়বত্বেন (অবয়বের সহিত বি্তমান বলিয়! ) সর্ধন্ত (সকল 

বন্তরই ) অনিত্যত্তে (বিনাশিত্ব) সর্বতঃ ( সর্বপ্রকার ) সিদ্ধে (প্রতিপন্ন হইলে ) 

বৈকুঠাদিযু ( বৈকুষ্ঠাদি লোকসমূহে ) নিত্যত্বমতিঃ (ইহারা অবিনাশী এই প্রকার 
জ্ঞান) মুঢুবুদ্ধীনাৎ (মুঢ়মতি মানবগণের ) ভ্রম এব (ভ্রান্তি মাত্র )॥ ২১ 

অনুবাদ | সাবয়বত্ব-নিবন্ধন (অর্থাং অবয়ব আছে বলিয়া) সকল 

প্রপঞ্চেরই ( এইরূপে) অনিত্যত্ব প্রতিপর হইলে, বৈকুঠাদি লোকসমছে যে 

নিত্যত্ব বোধ, তাহা মৃঢবুদ্ধি জনগণের ভ্রান্তি মাত্র ॥ ২১ 

অনিত্যত্বং চ নিত্যত্বমেবং যৎ শ্রুতিযুক্তিভিঃ । 

বিবেচনং নিত্যানিত্যবিবেক ইতি কথ্যতে ॥ ২২ 

অন্থয়। এবং (সেই প্রকার) অনিত্যত্ব (বিনাশিত্ব) চ (এবং) 
নিত্যত্বং (অবিনাশিত্ব) [ভবতি ইতি শেষঃ হইয়! থাকে ]) শ্রততিযুক্তিভিঃ 

(বেদ ও তদনুসারী তর্কের সাহায্যে ) ইতি যৎ (এই প্রকার যে) বিবেচনং 

(বিচার) [তাহাই ] নিত্যানিত্যবিবেকঃ (নিত্য ও অনিত্যের স্বরূপ-জ্ঞান ) 

কথ্যতে (কথিত হইয়া থাকে )| ২২ 

অন্বাদ। এইরূপে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব [সম্বন্ধে] বেদ ও তাদনুঘাযী 
তর্কের সাহায্যে যে বিচার, তাহাই নিত্যানিত্য বিবেক বলিয়! কথিত হইয়া 
থাকে ॥২২ 



বিরক্তিঃ। 
এহিকামুগ্ষিকার্থেষু হ্যনিত্যত্বেন নিশ্চয়াৎ। 

নৈস্পৃহ্যং তুচ্ছবুদ্ধির্ষৎ % তদ্্বৈরাগ্যমিতীয্যতে ॥ ২৩ 
অন্বয়। এঁধিকামুশ্মিকার্থেষু (এই লোকের এবং পরলোকের ভোগ্যবস্তুসমুহে) 

অনিত্যত্েন (অনিত্য এই ভাঁবে ) নিশ্চয়াৎ (নিশ্চয় হওয়া! প্রযুক্ত ) যৎ নৈম্পৃহৃং 
(যে নিম্পৃহত। অর্থাৎ ) তুচ্ছবুদ্ধিঃ ( অকিঞ্চিৎকরত্ববোধ ) তৎ (তাহাই) বৈরাগ্যং 

(বিরক্তি) ইতি (এই বলিয়া ) ঈর্যযতে ( কথিত হইয়া থাকে )॥ ২৩ 

অনুবাদ। এঁহিক ও পাঁরলৌকিক সকল ভোগ্য বস্ততেই অনিত্যত্বরূপে 

নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত যে নিম্পৃহতা৷ বাঁ তুচ্ছবুদ্ধি ( উদ্দিত হয়) তাহাই বৈরাগ্য 

বলিয়! অভিহিত হইয়া থাকে ॥ ২৩ 

নিত্যানিত্যপদার্ঘবিবেকাং পুরুষস্ত জায়তে সদ্যঃ। 

অকৃচন্দনবনিতাঁদে সর্ববত্রাহনিত্যবস্তনি বিরক্তিঃ ॥ ২৪ 
অন্থয়। নিত্যানিত্যপদার্থবিবেকাৎ (নিত্য ও অনিত্য বস্তর যথার্থরূপে 

জ্ঞান হওয়! নিবন্ধন) শ্রক্চন্দনবনিতাদৌ ( পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতা প্রভৃতি ) 

সর্বত্র (সকল) অনিত্যবস্তুনি (বিনশ্বর পদার্থের উপর ) পুরুষন্ত (পুরুষের ) 
বিরক্তিঃ ( বৈরাগ্য ) জায়তে ( উৎপন্ন হইয়া থাকে )॥ ২৪ 

অন্ুবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তর শ্বরূপ কি তদ্বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানের 

উদয় হওয়া নিবন্ধন পুরুষের পুষ্পমাল্য, চন্দন ও বনিতী প্রভৃতি যাবতীয় অনিত্য 

বন্ততেই বৈরাগ্য উদ্দিত হইয়! থাকে ॥ ২৪ 

কাকস্ত বিষ্টাবদসহাবুদ্ধি- 
ভোগ্যেযু সা তীব্রবিরক্তিরিষাতে । 

বিরক্তিতীব্রত্বনিদানমাহু- 

রোগ্যেযু দোষেক্ষণমেব সন্তঃ ॥ ২৫ 
অন্বয়। ভোগ্যেষু ( ভোগ্যবস্তনিবছে ) কাকন্ত ( কাকের) বিষ্ঠাবৎ (ঝিষ্ঠার 

টায়) অসন্থবুদ্ধিঃ (যে অসহশীয়ত্ব-বোধ ) সাঁ ( তাহাই ) ভীব্রবিরক্তিঃ (উৎকট 
বৈরাগ্য ) ইধাতে (বলিয়া স্বীকৃত হয়); সন্তঃ (সঙজ্জনগণ) ভোগ্যেষু (ভোগ্যবস্ত- 

্ ুচ্ছবৃদধা যং ইতি বাপাঠ। 00 
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সমূহে ) দোষেক্ষণমেব ( দৌষদর্শনকেই ) বিরক্কিতীব্রত্বনিদানৎ (তীব্র বৈরাগ্যের 
মূল কারণ) আহঃ (বলিয়া থাকেন )॥ ২৫ 

অন্ুবাদ। ভোগ্যবস্তনিবহে কাকের ঝিষ্ঠার সায় যে অসহনীয়ত। বোধ, 
তাহাকেই সাধুগণ তীত্র বৈরাগ্যের মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া 

থাকেন,| ২৫ 

প্রদৃশ্ঠতে বস্তুনি যত্র দোষ 
ন তত্র পুংসোহস্তি পুনঃ প্রবৃত্তি | 

অন্তরমহারোগবতীং বিজানন্ 
কে৷ নাম বেশ্যামপি রূপিণীং ব্রজেও ॥ ২৬ 

অন্থয়। যত্র(যে)বস্তনি (বস্ততে) দোষঃ (ছুঃখকরত্ব প্রতৃতি দৌষ) 

প্রদৃশ্ততে (দৃ্ হয় ), তত্র (তাহাতে ) পুংসঃ (পুরুষের ) পুনঃ ( পুনর্বার ) 

প্রবৃত্তিঃ (অনুরাগ ) ন অন্তি (হয় না)। অস্তম হারোগবতীং (দেহমধ্যে ইহার 
মহারোগ আছে এই প্রকার ) বিজীনন্ (জানিয়া) কো নাম (কোন্ ব্যক্তি) 

রূপিণীৎ (রূপবতী ) অপি (হইলেও ) বেশ্তাৎ ব্রজেৎ (এ ৰেগ্তার সহিত সমাগত 

হয় ১) ॥ ২৬ 

অন্ুবাদ। যে বস্ততে দোষ আছে বলিয়! বুঝিতে পারা যায়, তাহাতে 

লোকের আর প্রবৃত্তি হয় না। ইহার অভ্যন্তরে মহারোগ আছে ইহা জানিতে 

পারিলে, কোন ব্যক্তি রূপবতী বেশ্তার সহিত সমাগত হয় ? ॥ ২৬ 

অত্রাপি চাম্াত্র চ বিদ্যমান- 

পদার্থসংমর্শনমেব কার্ধ্যযৃ। 

যথাপ্রকা রার্থগুণাভিমর্শনং 

সন্দর্শয়ত্যে তদীয়-দোষমূ ॥ ২৭ 
অন্বয়। অত্র (এই পৃথিবীতে ) অপি (এবং) অন্তত্র চ (পরলোকেও ) 

বিদ্ভমীন-পদার্থনমর্শনং ( বিদ্ধমান বস্তনিবহের কি স্বভাব তাহার বিচার ) কার্য্যং 

(করা উচিত)। যথাপ্রকারার্থগুণাভিমর্শনং ( যথাযথভাবে বস্থর ধর্্সমুহের 

বিচার ) তদীয় দোষং ( সেই বস্তর দোষকে ) সন্দর্শয়তি এব (নিশ্চয়ই দেখাইয়। 

দেয় )॥ ২৭ 

অনুবাদ । এই লোকেই হউক আর পরলোকেই হউক, যত প্রকার ভোগ্য 

বস্তু আছে, তাহাদের কি স্বভাব (অর্থাৎ তাহার। অনিত্য এবং পরিণামে 
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ছুঃখের হেতু হয় কি না) তাহারই বিবেচনা! করা উচিত। এইভাবে .ভোগ্য- 
বস্তনিবহের হ্বর্ূপ বিচার শেষে তদীয় দোষ (অর্থ অনিত্যত্ব এবং পরিণামে 

দুঃখহেতুত্ব ) প্রদর্শন করিয়া থাকে ॥ ২৭ 

কুক্ষৌ স্বমাতুর্মলমৃত্রমধ্যে 
স্থিতিং তদা বিট্ক্রিমিদংশনঞ্চ। 

তদীয়-কৌক্ষেয়কবহিদাহং 
বিচার্য কো বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৮ 

অন্বয়। ম্বমাতুঃ (নিজ জননীর ) কুক্ষৌ (উদরে ) মলমৃত্রমধ্যে (মল ও 

মুত্রের মধ্যে ) স্থিতিৎ (অবস্থান ) তদ1 (সেই অবস্থানকালে ) বিট্ক্রিমিদংশনং 

( বিষ্ঠাজজাত ক্রিমিগণের দংশন ) তদীয়-কৌক্ষেয়ক-বহ্িদাছং € এবং জননীর 

উদরমধ্যস্থিত অগ্নির তাপ দ্বারা দাহ ) বিচাধ্য (ধিচার করিয়া ) কো বা (কোন্ 

ব্যক্তিই ব) বিরতিৎ (বৈরাগ্যকে (ন যাতি? (প্রাপ্ত হয় না) ॥ ২৮ 

অনুবাদ। নিজ জননীর উদরে ঝিষ্ঠ। ও মূত্রের মধ্যে অবস্থান ও সেই 
অবস্থানকালে ঝিষ্টাজাত ক্রিমি দ্বারা দংশন এবং জননীর জঠরমধ্যস্থিত বহ্ছির 

তাঁপ হ্বার। দাহ প্রভৃতির বিচার করিয়া কৌন্ ব্যক্তি ( এই সংসারের উপর ) 

বিরক্তিকে না প্রাপ্ত হয়? ॥ ২৮ 

স্বকীয়-বিগ্ন ত্র-নিমভ্জনং ঘ 
চোত্তানগত্য। শয়নং তদ। যৎ। 

বালগ্রহাদ্যাহতিভাক্ চ শৈশবং 
বিচার্য্য কে। বা বিরতিং ন যাতি ॥ ২৯ 

অন্বয়। তদা (সেই সময়ে ) বত (যে) শ্বকীয়বিগত্রনিমজ্জনং ( নিজের 
বিষ্ঠা এবং মুত্রের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া থাকা ) যৎ (যে) উত্তানগত্যা ( উর্ধাদিকে 

পাদ করিয়।) নিম়মুখে শয়নৎ ( অবস্থান) চ (এবং) -বালগ্রহাস্তাহতিভাক্ 

( বালকগণের গীড়াদায়ক গ্রহগণের আক্রমণযুক্ত ) শৈশব € বাল্যকাঁলকে ) 

বিচাধ্য ( বিচার করিয়। ) কে। বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিৎ ( বৈরাগ্যকে ) 

নযাতি (প্রাঞ্ধ হয় না?)॥ ২৯ 

অন্থবাদ। নেইকালে (অর্থাৎ জননীর জঠরমধ্যে বাসকালে ) নিজেরই 
বিষ্টা এবং মুক্জরের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া যে অবস্থান, জননীর জঠরমধ্যে উদ্ধভাগে 

৬ বির্জনং তৎ; ইতি বা পাঠঃ . 
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পাঁদন্য।সপূর্ববক নিষ্ে মুখ করিয়া ষে অবস্থিতি, এবং ( জন্মের পর) বাঁলকগণের 

পীড়াপ্রদ বিবিধ গ্রহগণের উপদ্রবসঞ্কুল যে শৈশব, তাহা চিন্তা করিয়া কোন্ 

ব্যক্কি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না ?॥ ২৯ 

স্বীয়ৈঃ পরৈস্তাড়নমজ্ঞভাবম্ 
অত্যন্তচাঁপল্যমসৎক্রিয়াঞ্চ। 

কুমারভাবে প্রতিষিদ্ধবৃভ্ভিং 

বিচাষ্য কো! ব বিরতিং ন যাঁতি ॥ ৩০ 

অন্বয়। কুমারভাবে ( কৌমারাবস্থাতে ) স্বীষ়ৈঃ (শ্বজনকর্তক ) পরৈঃ 

( এবং অনাক্বীয় জনকর্তৃক ) তাড়নম্ (প্রহার প্রভৃতি ) অজ্ঞভাবম্ (মূর্খতা ) 

অত্যন্তচাপল্যম্ ( অতিশয় চপলত! ) অসংক্রিয়াং ( অনুচিত কাধ্য ) প্রতিষিদ্ধ- 

বৃত্তিং চ ( এবং নানাপ্রকাব প্রতিষিদ্ধসেব৷ ) বিচাধ্য (চিস্তা করিয়া) কো ব৷ 

( কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং ( বরাগাকে ) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না )॥ ৩০ 

অন্ুবাদ। (তাহার পর) কৌমারাবস্থাতে আত্মীয় এবং অনাত্বীয় জন- 

কর্তৃক তাড়না, মূর্খতা, অতিশয় চাঞ্চলা, অনুচিত কার্ধ্য ও নানাপ্রকার প্রতিষিদ্ধ 
সেবা (প্রভৃতির বিষয়) চিন্তা করিরা কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত 

হয় না? ॥ ৩০ 

মদোদ্ধতিং মান্যতিরস্কৃতিং চ 

কামাতুরত্বং সময়াতিলঙ্ঘনম্ । 

তাং তাং যুবত্যো দরিতদুষ্টচেষ্টাং 

বিচার্যয কৌ! বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩১ 

অন্বয়। মদৌঁদ্ধতিং ( যৌবনমদে ওদ্ধত্য ) মান্তিরস্কৃতিৎ ( মাঁননীয়জনকে 

তিরস্কার ) কামাতুরত্বং ( কামব্যাকুলতা৷ ) সময়াতিলজ্ঘনং (মর্য্যার্দার অতিক্রম) 

তাং তাং ( সেই সেই ) যুবত্য1 যুবতির সহিত) উদ্দিত-্রষ্টচেষ্টাৎ ( নব নব ভাবে, 

আবিভূি দুষ্ট চেষ্টা) বিচাঁধ্য (চিন্তা করিয়া) কোবা (কোন্ ব্যক্তিই বা) 
বিরতিং ( বৈরাগ্যকে ) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না 2)॥ ৩১ 

অনুবাদ । যৌবন-ম্ধে ওদ্ধতা, মান্তজনকে তিরস্কার করা, কামাতুরত্তা 
মরধ্যাদা লজ্বন এবং যুবতীর সহিত সমাগমকাঁলে সেই €সই নৃতন নৃতন আবিতৃর্তি 
কুৎসিত চেষ্টা চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত না হয়? ॥ ৩১ 
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বিরূপতীং সর্ববজনীদবজ্ভীং 

সর্বত্র দৈন্যং নিজবুদ্ধিহৈন্যম্। 
বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিত-ছুর্দশাং তাং 

বিচার্ধ্য কো! বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩২ 

অন্থয়। বিরূপতাং ( জরাজনিত কর্দাকারতা ) সর্বজনাঁৎ (সকল লোকের 

কাছে) অবজ্ঞাৎ (অবমান ) সর্বত্র (সকল স্থলে ) দৈন্যং ( অবসন্নতা ) নিজবুদ্ধি- 

হৈন্যৎ ( নিজবুদ্ধির হীনত। ) তাঁৎ (সেই) বৃদ্ধত্ব-সম্ভাবিতদর্দিশাৎ (বুদ্ধত্বনিবন্ধন 

সম্ভতাবিত ছুরবস্থাকে ) নিচা্্য (চিন্তা করিয়।) কো বা (কোন ব্যক্তিই বা 
বিরতিং (বৈরাগ্যকে ) নযাতি (প্রাপ্ত তয় না ১)॥ ৩২ 

অন্গবাদ। বিকৃত আকার, সকল লোকের নিকটে অবজ্ঞা, সকল স্থানেই 

দীনতা, নিজবুদ্ধির হাস এবং সর্ধবজনপ্রসিদ্ধ বার্ধকাবশে সম্ভাবিত ছুরবস্থার বিষয় 
চিন্তা করিয়া কোন্ ব্যক্তি না! বৈরাগ্য প্রাপূু হয় 2 ॥ ৩২ 

পিতৃজ্বরারশঃক্ষয়গুলুশূল- 

শ্লেক্ষাদি-রোগোদিত-তীব্রহুঃখ্ । 

হুগন্ষমস্থাস্থ্যমনুনচিন্তাং 

বিচার্ষ্য কে বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৩ 
অন্বয়। পিত্জ্ববাশঃক্ষয়গুলসশুল-শ্রেম্াদি-রে।গোদি-তীবঃখং ( পিভ্ুজব, 

অর্শঃ, ক্ষয়, গুল্স, শুল ও শ্রেম্মা প্রভৃতি রোগ হইতে উৎপন্ন ভীষণ দুঃখ) ছূরগন্ধম্ 

( শরীরে দুর্গন্ধ ), অস্বাস্থ্যং ( সর্ব স্বাস্থ্যের অভাব ) অনৃনচিস্তাৎ (এবং নিরস্তর 

চিন্তা ) বিচাধ্য (বিচার করিয়া ) কো বা (কেই বা) বিরতিৎ ( বৈরাগ্যকে ) ন 

যাতি (প্রাপ্ত হয় না ১) ॥ ৩৩ 

অনুবাদ । [বুদ্ধাবস্থায়) পিত্তজর, ক্ষয়, গুল্ম, শূল ও শ্রেম্সপ্রভৃতি রোগ হইতে 

সমূৎপন্ন উতৎকট ছুঃখ [শরীরে] দুর্গন্ধ, [সর্বদ1) স্বাস্থ্যের অভাব, এবং অপার চিন্তা 

[এই সকল বিষয়] বিচার করিয়! কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় ন। 2 ॥ ৩৩ 

বমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্পমর্ম্ব্যথোচ্ছসগতীশ্চ বেদনাম্। 
প্রাণপ্রয়াণে পরিদৃশ্ঠামানাং বিচার্য্য কো বা | বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৪ 

অন্থয়। যমাবলোকোদিত-ভীতি-কম্প-মর্দবব্যথোচ্ছসগতীঃ (যম দর্শনে 
যে ভয় হয় সেই ভয় হইতে উতপন কম্প মর্শবাথা এবং উৎকট শ্বাসের 
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ক্রিয়া ) প্রাণপ্রয়ানে (প্রাণবিয়োগকালে ) পরিদৃশ্তমানাঁৎ ( সর্বস্থানেই দৃশ্তমান ) 

বেদনাৎ (যন্ত্রণা ) বিচার্ধ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) 

বিরতিং (বৈরাগ্যকে ) ন যাতি (প্রাপ্ত হয় না?)॥ ৩৪ 

অন্গবাদ। মৃত্যুসময়ে যমকে দেখিতে পাইয়া যে ভয় হয়, সেই ভয় হইতে 

উৎপন্ন কম্প, মর্বগীড়া, ক্লেশজনক উর্ধশ্বাস্রে গতি, এবং পরিদৃশ্তমান যন্ত্রণার 
ব্ষিয় বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই ব1 বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৪ 

অঙ্গারনদ্যাং তপনে চ কুস্তী- 

পাকেহপি বীচ্যামসিপন্ত্রকাননে । 

দৃতৈর্যমন্ত ক্রিয়মাণবাধাং 
বিচার্য্য কো ব! বিরতিং ন যাঁতি ৩৫ 

অথ্য়। অঙ্গারনগ্যাৎ (তপ্ত অঙ্গারময় নদীতে ) তপনে (তপন নামক 

নরকে) কুভ্ীপাকে (বুস্তীপাক নরকে) বীচ্যাং (বীচীনামক নরকে ) 

অসিপত্রকাননে € এবং অসিপত্রকানন নরকে ) যমস্য (যমের ) দৃতৈঃ (দৃতগণ- 

কর্তৃক ) ক্রিয়মাণবাধাৎ (উৎপাদিত হইয়া থাকে যাহা, সেই ক্লেশ) বিচার্য্য 
( বিচার করিয়া ) কো বা কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিৎ ( বৈরাগ্যকে ) ন যাতি 

(প্রাপ্ত হয় না 2) ॥ ৩৫ 

অন্গবাদ। অঙ্গার-নদী, তপন, কুস্তীপাঁক, বীচী এবং অসিপত্রকানন নামে 

প্রসিদ্ধ নরকসমূহে যমদূতগণ [ দেহপাতের পর পাপিগণকে ] যে ক্রেশ প্রদান 

করিয়! থাকে, তাহ] বিচার করিয়। কোন্ ব্যক্তি বৈরাগ্যকে প্রাপ্ত ন! হয় ? ॥ ৩৫ 

পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যকৃতো নভঃস্থৈ- 
নিপাত্যমানান্ শিথিলীকৃতার্গান্। 

নক্ষত্ররূপেণ দিবশ্চ্যতাংস্তান্ 

বিচা্য কে। বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৬ 
অন্বয়। পুণ্যক্ষয়ে (স্বর্গভোগের হেতু পুণ্যের ক্ষয় হইলে) নভঃট্থৈঃ 

(আকাশস্থিত [ অধিকারী ] পুরুষগণ কর্তৃক) নিপাত্যমানান্ (অধোদেশে 

নিঃক্ষিপ্ত) শিথিলী ক্ৃতাঙ্গান্ ( বিবশ-দেহ ) নক্ষত্ররূপেণ (নক্ষত্রের রূপে ) দিৰঃ 
(আকাশ হইতে ) চ্যুতান্ (নিপতিত) পুণ্যরুতঃ (পুণ্যকারী ব্যক্তিগণকে ) 
বিচার্ধা (বিচার করিয়া ) কো বা ( কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিৎ (বৈরাগ্যকে ) 
নযাতি প্রাপ্ত হয় না?)॥ ৩৬ 
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অন্থবাদ। [ম্বর্গভোগের অনুকূল ] পুণ্যরাশি [ভোগাবসানে ] ক্ষয়প্রা্ত 

হইলে, আকাশস্থিত পুরুষগণকর্তৃক [ অধোঁদেশে বলপুর্বক ] প্রক্ষিপ্ত। বিকলাজ 

এবং নক্ষত্ররূপে: আকাশ হইতে বিচ্যুত পুণ্যকার্ধ্যকারী জীবগণের [ অবস্থা ] 
বিচার করিলে কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্য প্রাপ্ত না হয়? ॥ ৩১। 

বাষ্কবহাীন্দ্রমুখান্ হুরেন্দ্রান্ 

ঈশোগ্রভীত্য৷ গ্রথিতান্তরঙ্গান্। 

বিপক্ষলোকৈঃ পরিদুয়মানান্ 
বিচার্ষ্য কে। বা বিরতিং ন যাতি ॥ ৩৭ 

অন্বয়। ঈশোগ্রভীত্য। গ্রথিতান্তরঙ্গান (পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে 

াহাদের অন্তঃকরণ নিতাস্ত কাতর ) বিপক্ষলোটেকঃ (শক্রগণকর্তৃক ) পরিদুয়- 
মানান্ ( পরিভূত ) বায়, বহীন্দ্রমুখান্ (বাঁধু স্্ধ্য বনি ও ইন্তরপ্রভৃতি ) হুরেন্দ্রান্ 

( শ্রেষ্ঠদেবগণকে ) বিচার্ধ্য (বিচার করিয়া ) কো! ব। (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিং 

(বৈরাগাকে ) ন যাতি (প্রাপ্ত না হয়?) ॥ ৩৭ 

অন্ুবাদ। পরমেশ্বর হইতে উগ্রভয়ে [সর্বদা ] কাতর চিত্ত [ এবং 
অস্থর প্রভৃতি ] শক্রগণের দ্বার নিত্য পরিভূত বায়ু, স্থর্ধ্য, অগ্নি ও ইন্জর 

প্রভৃতি শ্রেষ্ঠদেবগণের [ অবস্থা] বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্য 
প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৭ 

শ্রুত্যা নিরুক্তং স্থখতারতম্যং 

কীর্টান্তমারভ্য মহাঁমহেশম্ ।% 

ওপাধিকং তত, ন বাস্তবং চেদ্ 

আলোচ্য কো! বা! বিরতিং ন যাঁতি ॥ ৩৮ 

অন্বয়। মহাঁমহেশৎ (পরমেশ্বর হইতে ) আরভ্য (আরম্ভ করিয়।) কীটাস্তম্ 

(কীট পর্যাস্ত) স্থখতারতম্যৎ (সুখের তারতম্য ) শ্রুত্যা (বেদের ঘার! ) 

নিরুক্তৎ (নির্ধারিত ) তত তু (সেই স্ুখও) গপাধিকৎ ( অজ্ঞানরূপ উপাধি 
নিবন্ধন ) বাস্তব (পারমাথিক ) ন তু (কিন্তু নহে) আলোচ্য (বিচার করিয়া) 
কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) বিরতিৎ (বৈরাগ্যকে) ন যাতি (প্রা্ধ 
না হয়? )॥ ৩৮ 

* ্রদ্ধা্তমারভ্য মহীমহেশম--উতি বা পাঠঃ । 
৩ 



৮ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ। 

অনুবাদ । পরমেশ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্য্স্ত দুখের তারতম্য 
স্রুতিতে উক্ত আছে; সেই নুখও ( অজ্ঞানকল্লিত দেহাঁদি )" উপাধিরই ধর্থা, 

উহ! (আত্মার ) পারমার্থিক ধর্ম নহে, ইহা! বিচার করিয়া নি ব্যক্তিই বা 

বৈরাগ্য প্রাঞ্ত ন৷ হয় ? ॥ ৩৮ 

সালে।ক্য-সামীপ্য-সরূপতার্দি- 

ভেদস্ত সৎকন্মবিশেষসিদ্ধঃ। 

ন কর্ম্মসিদ্বস্ত তু নিত্যতেতি 

বিচার্্য কে। বা! বিরতিং ন যাঁতি ॥ ৩৯ 
অন্বয়। সালোঁক্য-সামীপ্য-সরূপতাদি-ভেদঃ (সালোক্য অর্থ ইষ্টদেবতার 

সহিত এক লোকে অবস্থান, সামীপ্য অর্থ অভীষ্ট দেবতার নিকটে অবস্থিতি, 

এবং সারূপ্য অর্থ ইষ্টদেবতার স্তায় মুর্তি ধারণ করা প্রভৃতি মুক্তির যত প্রকার 

ভেদ) তাহা) সংকর্মবিশেষসিদ্ধঃ (উৎকৃষ্ট কর্মবিশেষ হইতেই উৎপন্ন হয় )। 

কর্্মসিদ্বহ্ত (যাহা কর্মদ্বার! সিদ্ধ, তাহার ) নিত্যতা৷ (অবিনাশিত্ব) ন (হইতে 

পারে না), বিচারধ্য (ইহা! বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) 
বিরতিৎ ( বৈরাগ্যকে ) ন ষাতি (প্রাপ্ত হয় না?) ॥ ৩৯ 

| অনুবাদ । হষ্টদেবতার সহিত একলোকে অবস্থান, ইষ্টদেবতার নিকটে 

থাকা এবং ইষ্টদেবতার সদৃশ মূর্তিলাভ কর! প্রভৃতি যে কয়প্রকার মুক্তি 

আছে, সে সকলই সংকন্-বিশেষের ফল। যাঁহা কর্মের ফল, তাহ! কখনই 

নিত্য হইতে পারে ন!) ইহা! বিচার করিয়া কোন্ ব্যক্তিই বা ( গৌণ মুক্তির 
প্রতি) বৈরাগ্য প্রাপ্ত হয় না? ॥ ৩৯: | 

যত্রাস্তি লোকে গতি-তারতম্যম্ 

উচ্চাবচত্বান্বিতমত্তর তৎ কৃতমৃ। 

যথেহ তদ্্বৎ খলু ছুঃখমস্তী- 
ত্যালোচ্য কে। বা বিরতিং ন যাঁতি ॥ ৪০ 

অন্বয়। লোকে (সংসারে) যত্র (যেখানে ) উচ্চাবচত্বান্থিতৎ (উৎকর্ষ 

ও অপকধধুক্ত ) গতিতারতম্যং (ফলের নৃযনাধিকভাব ১ অস্তি (বিদ্যমান আছে), 
তৎ (সেই বস্তু) কৃতং (কার্ধ্য অর্থাৎ বিনাশ-ম্ব ভাব ) অন্তি (হইয়া! থাকে ); 
ইহ (এই লোকে) যথ৷ (যেমন, ছুঃখং সেই বস্তু পরিণামে ছুঃখকর) [হইয়া থাকে]; 

তদ্বৎ (সেইরূপ ) অন্তত্রাপি লোকে ( অন্য লোকেও ) অস্তি (হইয়। থাকে ); 
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ইতি (ইহা) আলোচ্য (বিচার করিয়া) কো বা (কোন্ ব্যক্তিই বা) 

বিরতিং (বৈরাগ্যকে) ন যাঁতি (প্রাপ্ত হয় না? )1 ৪০ 

অনুবাদ। সংসারে যে স্থানে উৎকর্ষ ও অপকর্ষযুক্ত গতি-তারতম্য অর্থাৎ 

ফলের ন্যুনাধিকভাব বিদ্মান আছে,, সেই স্বানই কৃত অর্থাৎ কশ্ম ঘারা 
নিষ্পা্দিত এবং পরিণামে ছুঃখের হেতু হয়--এই নিয়ম যেমন এই পৃথিবীতে 
পরিদৃষ্ট হয়, সেইরূপ লোকান্তরেও পরিদৃষ্ট হইয়! থাকে, এই প্রকার চিন্তা করিয়' 
কোন্ ব্যক্তিই বা বৈরাগ্য প্রাপ্ত না হয় 2 ॥ ৪০ 

কো নাম লোকে পুরুষো বিবেকী 
বিনশ্বরে তুচ্ছন্থখে গৃহাদৌ । 

কুর্ধ্যাদূরতিং নিত্যমবেক্ষমাণে! 

বৃথৈব মোহান্জিয়মাণজন্তুন্ ॥ ৪১ 
অন্বয়। লোকে (এই পৃথিবীতে ) কো নাম (কোন্) বিবেকী বিবেক" 

সম্পন্ন ) পুরুষঃ (মনুষ্য ) বিনশ্বরে (বিনাশস্বভাঁব ) তুচ্ছসহ্থথে (অল্পমাত্র সুখের 

হেতুভূত) গৃহাদৌ ( গৃহ প্রভৃতিতে ) ভ্রিয়মাণান্ ( মরণশীল ) জন্ত,ন্ প্রোণিগণকে) 
নিত্যৎ ( সর্ব) অবেক্ষমাণঃ (বিলোকন করিয়াঁও ) রৃতিৎ (অনুরাগ ) মোহাৎ 

(মোহবশতঃ ) কুর্ষ্যাৎ (করিতে পারে ?) ॥ ৪১ 

অন্নবাদ। এই সংসারে প্রতিদিন প্রাঁণিগণ মরিতেছে, ইহ] দেখিয়াও, 

কোন্ বিবেকশালী পুরুষ যৎসামান্ত স্থখের হেতু অথচ বিনশ্বর গৃহ প্রভৃতি ভোগ্য 
বস্ততে মোহবশতঃ আসক্ত হইয়! থাকে ? ॥ ৪১ 

স্ুখং কিমস্ত্যত্র বিচা্যমাণে 

গুহেহপি বা যোষিতি বা পদার্থে । 
মায়াতমোহম্ধীকৃতচক্ষুষো যে 

ত এব মুহন্তি বিবেকশৃন্যাঃ ॥ ৪২ 
অন্বয়। বিচাধ্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে) অত্র (এই সংসারে ) 

গৃহে অপি ( ঘর বাড়ী প্রভৃতিতেও ) বা (অথবা ) যোধিতি (রমণীতে)বা পদার্থে 

(অন্তান্ত বস্তুতে ) স্থখৎ (সুখ ) অস্তি কিং ( আছে কি?) (কিংবা) যে (যাহারা) 

মাঁয়াতমোহম্ধীকৃতচক্ষষঃ (মায়! অর্থাৎ অবিগ্ঠারপ অন্ধকারে লুগ্রদৃষ্টি), তে এব 

(ভাহারাই ) বিবেকশুন্াঃ (সদসদবোধহীন হইয়) মুহাস্তি (মোহ প্রাণ্ড হইয়! 
থাকে )॥ ৪২ 

2182. 
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অনুবাদ। বিচার করিয়। দেখিলে, এই সংসারে, গৃহ কিংবা স্ত্রী অথবা 
অন্তান্ত ভোগ্য বস্তুতে কি গ্ুখলাভ হয়? মায়াময় অন্ধকারে যাহাদের চক্ষু অদ্ধ 

হইয়াছে, সেই সকল বিবেকশৃন্ত ব্যক্তিই (এই সকল বিষয়ে) মোহ প্রাপ্ত 
হইয়! থাকে ॥ ৪২ 

অবিচাঁরিতরমণীয়ং সর্ধবমুছূ্ঘর-ফলোপমং ভোগ্যম্। 

অজ্ঞানামুপভোগ্যং ন তু তজ্জ্ঞানামৃ.*******॥ ৪৩ 

অন্বয়। অবিচারিতরমণীয়ং (যে পর্য্যন্ত বিচাঁর করিয়। দেখ! ন! যায়, সেই 
পর্য্যন্ত রমণীয় ) উদুম্বরফলোপমং (ডুমুরের ফলের ন্যায়) ভোগ্যং (ভোগের 
বিষয় বস্ত ) অজ্ঞনাংৎ ( বিবেকশুন্ত ব্যক্তিগণেরই ) উপভোগ্য (উপভোগের 

যোগ্য হইয়৷ থাঁকে ), জ্ঞানাৎ (বিবেকশালী ব্যক্তিগণের ) তৎ (তাহা)ন তু 
( উপভোগের যোগ্য নহে )॥ ৪৩ 

অন্থবাদ। [জগতের ] সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুই যে পর্য্যস্ত বিচারিত ন৷ 

হয়, সে পর্য্যস্তই রমণীয় [ বলিয়া! প্রতীত হইয়। থাকে ]; শেষে উদুষ্বর ফলের 

হ্তায় [ আন্বাদে বিরস হইয়| থাকে ] ; যাহার! অন্ত, তাহাদের নিকটেই এঁনকল 

বস্ত উপভোগ্য হইয়! থাকে; কিন্ত যাহারা জ্ঞানী, তাহাদের নিকট এ সকল 
বস্ত্র উপভোগ্য হইতে পারে না ॥ ৪৩ 

গতেহপি তোয়ে স্থধিরং কুলীরো 

হাতুং হৃশক্তে। স্তিয়তে বিমোহাৎ। 
যথখ।, তথ! গেঁহস্ুখানুষক্তঃ 

বিনাশমায়াতি নরো! ভ্রমেণ ॥ ৪৪ 

অন্বয়। তোয়ে (জল) গতে ( চলিয়া! গেলে) অপি (ও) স্থষিরঃ 

( গর্তকে ) হাতুৎ (পরিত্যাগ করিতে ) অশক্তঃ (অনমর্থ হইয়া ) কুলীরঃ (কর্কট) 

যথা ( যেমন ), বিমোৌহাৎ ( মোহবশতঃ ) ভ্রিয়তে (মরিয়া যায় ), তথ! (সেই: 

রূপই) গেহসুখান্ষক্তঃ ( গৃহহৃথে আসক্ত ) নরঃ (মনুষ্য) ভ্রমেণ (মোহবশতঃ) 

বিনাশং (মৃত্যুকে ) আয়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে )1 ৪৪ 

অন্বাদ। জল চলিয়া বাঁইলেও, কর্কট মায়া-মোহবশতঃ গর্ত ছাঁড়িতে 
অসমর্থ হইয়া পরিণামে যেমন মৃত্যু প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ গৃহ প্রভৃতি 
সুখে আসক্তচিত্ত মানবও মোহবশ্তঃ মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়! থাকে ॥ ৪৪ 



সর্ববেদাস্ত-সিদবান্ত-সারসংগ্রহঃ | ২১ 

কোশক্তিমিস্তস্তভিরাত্মদেহমূ্ 
আবেষ্ট্য চাবেষ্ট্য চ গুপ্তিমিচ্ছন্। 

. স্বয়ং বিনিগন্তমশক্ত এব সন্ 
ততস্তদন্তে অ্রিয়তে চ লগ্রঃ ॥ ৪৫ 

অন্য়। গুপ্রিম্ €( আত্মগোপন ) ইচ্ছন্ (ইচ্ছা করিয়া ) কোশক্রিমিঃ ( গুটি- 
পোকা) তস্তভিঃ (নিজদেহনির্মিত হ্ত্রসমূহের দ্বারা ) আবেষ্ট্য আবেষ্ট্য চ 
( আপনাকে বার বার বেষ্টিত করিয়া) হ্বয়ং (নিজে) বিনিগস্তং (বাহিরে 

যাইতে ) অশক্তঃ (অসমর্থ) এব ( ই ) সন্ (হইয়া) তত্তঃ (তাহার পর) তদস্তে 
( তাহার মধো ) লগ্নঃ (সংলগ্ন থাঁকিয়াই ) অিয়তে ( মরিয়া যায় )1 ৪৫ 

অন্থবাদ। গুটিপোকা আত্মরক্ষার্থ [নিজদেহপ্রহুত ] ন্ত্রসমূহের দ্বারা 
বারংবার আপনাকে ] ঝেষ্টন করিয়া, সেই সুত্রনির্মিত আত্মকারাগারের মধ্যে 

সংলগ্ন হইয়া পড়ে এবং পরিশেষে তাহার মধ্য হইতে বাহির হইতে অসমর্থ 
হইয়! স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হয় ॥ ৪৫ 

যথা, তথা পুত্রকলত্রমিত্র- 

স্নেহানুবন্ধেগ্রথিতো। গৃহস্থঃ। 
কদাপি বা তান্ পরিমুচ্য গেহাদ্ 

গন্তং ন শক্তো ভ্রিয়তে মুধৈব ॥ ৪৬ 

অন্বয়। যথা (যেমন গুটিপো'কা ), তথ (সেইরূপই) গৃহস্থ: (গৃহস্বামী ) 

পুত্রকলত্রমিত্রনেহানুবদ্ধৈঃ (পুত্র পত্রী ও মিত্র প্রভৃতির প্রতি স্েহরূপ বন্ধনের 
দ্বারা ) গ্রথিতঃ ( বদ্ধ হইয়1) ক্দাঁপি (কোন সময়েও ) তান্ ( তাহাদিগকে ) 
পরিমুচ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক ) গেহাৎ (গৃহ হইতে) গন্ভৎং (বাহিরে যাইতে ) 

ন শক্তঃ (সমর্থ না হইয়া) মুধৈব ( অকুতকার্ধ্য হইয়াই ) স্রিয়তে (মৃত্যুকে প্রাপ্ত 
হয়) ॥ ৪৬ 

অন্থুবাদ। গুটিপোকার অবস্থা! যেরূপ, সেইরূপই গৃহস্থ ব্যক্তিও পুত্র 
পতী এবং মিত্র প্রভৃতির প্রতি যে ন্সেহরূপ বন্ধন, তাহা দ্বারা বদ্ধ হইয়া, কোন 

কালেই সেই পুত্র পত্রী প্রভৃতিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে 

( অর্থাৎ বিরক্তিসহকারে সন্ন্যাস অবলগ্বন করিতে ) সমর্থ হয় না এবং (শেষে) 

বৃথাই মৃত্যুবশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৬ 
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কারাগৃহস্তাস্ত চ কো বিশেষঃ 

প্রদৃশ্যতে সাধু বিচাধ্যমাণে। 

মুক্তেঃ প্রতীপত্বমিহাপি পুংসঃ . 

কাস্তান্থখাভ্যুখিত-মোহপাশৈঃ ॥ ৪৭ 
অন্থয়। সাধু (ভাল করিয়া) বিচাধ্যমাণে (বিচার করিয়া দেখিলে ) অস্ত 

(এই |গৃহের ) চ (এবং) (কারাগৃহন্ত কারাগৃহের ) কঃ (কি) বিশেষঃ 

্রদৃশ্ততে ( পার্থক্য) ( পরিদৃষ্ট হয়)? ইহ (এইখানে ) অপি (ও) কাস্তাস্থখা- 
ভ্যুখিত-মোহপাশৈঃ (কান্তার সমাগম-জনিত যে স্থথ, তাহাতে মোহ্রূপ রজ্জু- 
সমূহের দ্বারা ) মুজেঃ ( মোক্ষের ) প্রতীপত্বৎং ( প্রতিকৃ্পতা ) পুনঃ (পুরুষের ) 
[ সর্বদাই হইয়া থাকে ] ॥ ৪৭ 

অন্ুুবাদ। ভাল করিয়! বিচার করিয়া দেখিলে, এই গৃহের সহিত কারাগৃহের 
.কি পার্থক্য পরিদৃষ্ট হইয়। থাকে? [কিছুই নহে। ] কারণ, এই গৃহেও 

কান্তার সমাগম হইতে সমুৎপন্ন স্থখের মোহরূপ বন্ধনরজ্জুমুহের দ্বারা পুরুষের 
মুক্তির প্রতিবঞ্ধ হইয়াই থাকে ॥ ৪৭ 

গৃহস্পৃহা৷ পাদনিবদ্ধ-শৃঙল! 
কান্তাস্থতাশা পটুকঠপাশঃ। 

শীর্ষে পতদৃভূর্যশনিহি সাক্ষাৎ 
প্রাণান্তহেতুঃ প্রবল। ধনাশ! ॥ ৪৮ 

অন্বয়। গৃহস্পৃহা৷ ( গৃহটিকে ভোগ করিবার ইচ্ছাই ) পাদনিবন্ধশৃঙ্খল| 
( পাদদেশে সংলগ্র শিকল), কাস্তাস্থতাশা ( পত্তী ও পুত্রের আশাই ) পটুকণ্ঠপাঁশঃ 
(কণ্ঠের স্থদৃঢ় রজ্জু), প্রবলা ( অতিশয় ) ধনাশ! ( ধনার্জনের আশাই ) শীর্ষে 
(মাথার উপর ) পতদ্ভৃষ্যশনিঃ (পতনশীল বহু বজের হ্ঠায়) প্রাণাস্তহেতুঃ 

(প্রাণবিনাশের কারণ ) [ হইয়া] থাকে ]॥ ৪৮ 

অন্থবাদ। গৃহভোগ করিবার আশাই [ এখানে ] চরণদেশে সংলগ্ন শিকলের 

সদৃশ, কাস্তা ও পুত্র-বিষয়ে যে আশা, তাহাই [ এখানে ] সদ কপাশের সদৃশ, 

এবং অতিশয় ধনের আশাই [এখানে ] মন্তকের উপর পতনোনুখ বহু বজের 

নায় প্রাণবিনাশের কারণশ্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে । [ স্থৃতরাং কারাগৃহ হইতে 

এই গৃহের পার্থক্য কিছুই নাই, ইহাই তাৎপর্য্য ]॥ ৪৮ 



কাম-দোষঃ। 

আশাপাশ-শতেন পাঁশিতপদে! নোখাতুমেব ক্ষমঃ 
কাম-ক্রোধ-মদাদিভিঃ প্রতিভটেঃ সংরক্ষ্যমাণোইনিশম্। 
ংমোহাবরণেন গোঁপনবত; সংসার-কারাগৃহাদ্ 

ির্স্তং ভ্রিবিধৈষণ!পরবশঃ কঃ শরুয়াদ্রাগিু ॥ ৪৯ 
অন্বয়। রাগিষু (আদক্ত ব্যক্তিগণের মধো ) আশাপাশশতেন (আশারপ 

শত রজ্জুদ্বারা ) পাঁশিতপদঃ (বদ্ধচরণ) উত্থাতুম্ এব (উঠিতেই) ন ক্ষমঃ (অসমর্থ) 

কামক্রোধমদার্দিতিঃ (কাঁম ক্রোধ এবং মদ প্রভৃতি রূপ ) প্রতিভটেঃ (বিপক্ষ 

দৈনিকপুরুষগণ কর্তৃক ) অনিশং ( সর্বদা) সংরক্ষ্যমাণঃ ( সম্যক্ প্রকারে রক্ষিত) 

ভ্রিবিধৈষণাঁপরবশঃ (পুত্রৈষণা বিতরণ! এবং লে।কৈষণ এই ত্রিবিধ কামনার 

পরবশ ) কঃ (কোন্ ব্যক্তি) সংমোহাবরণেন ( সম্যক্ প্রকার মৌহরূপ আবরণ 

দ্বারা) গোপনবতঃ (স্থরক্ষিত) সংসারকারাগৃহাৎ (সংশার-স্বরূপ কারাগৃহ 

হইতে) নির্স্তং (বাহির হইতে ) শরু,য়াৎ ( সমর্থ হইতে পারে ১)18৯। 

অন্বাদ। [ সংদারে ] আদক্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি এই সংসার" 
রূপ কারাগৃহ হইতে নির্গত হইতে পারে? [অর্থাৎ কেহই নির্গত হইতে 
পারে না] কারণ, এই সংসাররূপ কারাগৃহ সংমোহরূপ আবরণ [ভিত্তি] দ্বারা 
স্থরক্ষিত, আর সেই রাগী ব্যক্তিও আশারূপ শত রজ্জ দ্বারা বদ্ধচরণ; স্বৃতরাং 
তাহার উত্থান করিবারও শক্তি নাই। তাহার উপর কাম ক্রোধ মদ প্রভৃতি 
শত্রসেনাগণ তাহাকে সর্বদা আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে এবং পুত্রৈষণ1 বিত্বৈষণ! 

ও লোকৈষণা-বূপ ভ্রিবিধ এষণা তাহাকে সকল প্রকারে অধীন করিয়। 

রাখিয়ছে ॥ ৪৯ 

কামান্ধকারেণ নিরুদ্ধদৃষ্টি- 
মুহাত্যসত্যপ্যবলাম্বরূপে | 

নহান্ধদৃষ্টে রলতঃ সতে। বা 
স্থখত্ব-ছুঃখত্ব-বিচারণাস্তি ॥ ৫০ 

অন্বয়। কামান্ধকারেণ (কামরূপ অন্ধকারের দ্বারা) নিরুদ্ধদৃিঃ (যাহার 
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দৃষ্টি নিরুদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি) অসতি অপি ( বস্ততঃ সৎ না হইলেও) 
অবলাস্বরূপে (ক্ত্রীব্ূপ বিষয়ে ) মুহযতি (মোহ প্রাপ্ত হয় )। অন্বদৃষ্টেঃ (যাহার 
দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির ) অসতঃ (অবিদ্বমান বস্তর ) সতো বা 
(অথবা বিদ্যমান বস্ত্র মধ্যে) সুখত্ব-ছুঃখত্ব-বিচারণ| ( এইটি স্থখের কারণ ঝ৷ 

এইটি ছুঃখের কারণ, এইপ্রকাঁর যথার্থ বিবেক ) ন অন্তি ( হয় না )1৫, 

অনুবাদ। কামরূপ অন্ধকারে যাহার দৃষ্টিকে নিরুদ্ধ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই 
অসৎকল্প অবলা-বিষয়ে মোহ্প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । যাহার দেখিবার শক্তি নাই, 

সে ব্যক্তির সুখ এবং দুঃখের হেতুতা সদ্বস্তে আছে বা অসদ্বস্ততে আছে, 

এই প্রকার বিচার করিবার শক্তি নাই ॥৫০ 

শ্লেম্ষেদগারি মুখং অরবম্মলবতী নাসাশ্রুমল্লোচনং 

স্বেদআবি মলাভিপুর্ণমভিতো ুর্গন্ধছুষ্টং বপুঃ। 

অন্যদ্বক্ত মশক্যমেব মনসা মন্তং কচিম্নার্তি 
ত্রীরূপং কথমীদৃশং স্থমনসাং পাত্রীভবেন্নেত্রয়োঃ ॥ ৫১ 

অন্বয়। মুখং (মুখ ) শ্জেম্মোদ্গারি (শ্রেম্মা উদ্গিরণ করে ), নাসা (নাসিকা) 

শ্বন্মলবতী ( কফরূপমলশ্রাবিণী ১ লোচনং (নয়ন ) অশ্রমৎ ( অশ্রুবারিযুক্ত ), 

বপুঃ (শরীর) স্বেদশ্বাবি (অনবরত স্বেদক্ষবণযুক্ত ), মলাভিপূর্ণৎ (ভিতরে বিষ্ঠা 

ও মুত্র প্রভৃতি মলে পরিপুরিত ) অভিতঃ ( সর্ব্বাংশেই ) ছূগস্বৃষ্ট ( দুর্ন্ধরূপ 
দোষদ্ধারা দুষ্ট ), অন্যৎ (আর যাহা কিছু [ অর্থাৎ স্ত্রীলোকের সম্বন্ধে 1 তাহা) 

বক্ত.ৎ (বলিতে ) অশক্যৎ (পার যাঁয় না), কচি (আবার কোন কোন 

দৌষবিষয়) মন্তুৎ (মনে করিতে ও) ন অহৃতি (পারা যায় না), ঈদৃশং ( এই প্রকার) 

্ত্রীক্ূপং (রমণীমুদ্তি ) স্থমনসাৎ (স্ুবুদ্ধি ব্যক্তিগণের ) কথং (কি প্রকারে) 

নেত্রয়োঃ ( নয়নদ্য়ের ) পাত্রীভবেৎ (দেখিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া 
থাকে 2)1৫১ 

অন্থবাদ। মুখ শ্লেম্স। উদ্গিরণ করিয়া থাঁকে, নাসিক! মলযুক্ত, নয়ন অশ্র- 
যুক্ত, শরীর সর্বাংশেই শ্বেদত্রাবি, অভ্যন্তর মলপরিপূর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত ; ইহা 
ছাড় অন্থান্ত যাহ। কিছু দোষ আছে, তাহ] মুখেও বলা যায় না, এবং মনেও চিস্ত। 

করা যায় না; এইত হইল স্ত্রীলোকের স্বরূপ। এই স্ত্রীবূপ কি প্রকারে নুবুদ্ধি 
ব্যক্তিগণের নয়নঘ্ধয়ের দর্শনযোগ্য বলিয় প্রতীত হয় ?॥ ৫১ 
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দুরাদবেক্ষ্যা গিশিখাং পতঙ্গ 
রম্যত্ব-বুদ্ধ্যা বিনিপত্য নশ্যতি । 

যথা তথ! নইদৃগেব সুক্ষমং 
' কথং নিরীক্ষেত বিমুক্তিমার্গষ্ ॥৫২ 

অন্থয়। যথা ( যেমন ) পতঙ্গঃ (পোকামাকড়, প্রভৃতি ) দৃরাৎ (দূর হইতে) 
অগ্নিশিখাং € আগুনের শিখাকে ) রম্যত্ববুদ্ধয। (ইহ! অতি সুন্দর, এই প্রকার 
বুদ্ধিতে ) অবেক্ষ্য (বিলোকন করিয়া), বিনিপত্য (তাহার উপর পড়িয়!) 
নশ্ততি (নাশ প্রাপ্ত হয় ), তথ! (সেইরূপ) নষ্টদৃগ, (মৃঢ়বুদ্ধি) এব (নিশ্চয়ই) সুক্ষ 

(ছুঞ্জেন্ব) বিমুক্কিমার্গ, (মুক্তির উপায়) কথং (কি প্রকারে) নিরীক্ষেত 

(বিলোকন করিবে 2) ॥৫২ 
অন্থবাদ। পতঙ্গ যেমন দূর হইতে অগ্রিশিখাকে পরম স্থন্দর বুদ্ধিতে 

বিলোকন পূর্বক [ তাহার উপর ] নিপতিত হইয়া! মৃত্যুমুখে পতিত হয়। [এবং 

নিজের সেই অগ্নিশিখা হইতে বিমুক্তির পথ দেখিতে পায় না ], মুঢচেতা। ব্যক্তিও 

সেইরূপই অতি ছুজ্ঞেয় মুক্তির পথ কি প্রকারে বিলোকন করিতে পাঁইবে ?॥ ৫২ 

কামেন কান্তাং পরিগৃহা তদৃবৎ 

জনোহপ্যয়ং নশ্যতি নষ্টবুদ্ধিঃ | * 
মাংসাস্থিমজ্জামলমূত্রপাত্রং 

সত্য তথা 1 রম্যতয়ৈব পশ্ঠতি ॥ ৫৩ 
অন্বয়। তদ্বৎ ( সেই প্রকার ) অযনং( এই ) জনঃ (প্রারুত ব্যক্তি ). অপি 

(ও) নষ্টবুদ্ধিঃ (মুঢ়চেতা হইয়।) কামেন (কামের বশে) কাস্তাং (স্ত্রীকে 
বম্ণীয়) পরিগৃহ্া (বিবেচন। করিয়া) নশ্ততি (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ), 
তথা ( আরও ) মাংসাস্থি মজ্জামলমৃত্রপাত্রং (মাংস, অস্থি, মজ্জা, মূল ও মৃত্রের 

আধারন্বরূপ ) স্ত্রিয়ং (ভ্ত্রলোককে ) রম্যতয়া ( রমণীয় বলিয়। ) এব (ই) পশ্ঠতি 

( দেখিয়া থাকে )॥ ৫৩ 
অন্থুবাদ। এই প্রারুত (অর্থাৎ বিষয়াসক্ত ) ব্যক্তিও সেইরূপ কামের বশেই 

(স্ত্রীকে) কাস্তা (অর্থাৎ পরম রমণীয়া ) বলিয়া বোধ করে এবং সেই জন্তই 
বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । [আরও দ্রষ্টব্য এই যে, ঈদৃশ ব্যক্তিই ] মাংস" 

অস্থি, মজ্জা, মল ও মৃত্রের আধারম্বরূপ স্ত্ীমৃত্তিকে মনোহারিণী ৮৪৪ 
বিলোকন করিয়! থাকে ॥৫৩ 

নিধন সা িবদ্ঘবলল 
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কাম এব যম; সাক্ষাণকান্ত! বৈতরণী নদী । 
বিবেকিনাং ৃমুক্ষণাং নিলয়স্ত যমালয়ঃ ॥ ৫৪ 

অন্বয়। বিবেকিনাঁৎ (বিবেকসম্পন্ন ) যুযুক্ষণাৎ (মোক্ষার্থিব্যক্িগণের 

পক্ষে) কামঃ (কাম) এব (ই) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ ) যমঃ ( মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী 

দেবত! ), কাস্তা (ভ্ত্রীই) বৈতরণী (বম়ালয়ের দ্বারে বহনশীল বৈতরণী 
নামে প্রসিদ্ধ ) নদী ( নদীর হ্যায়), [ এবং ] নিলয়ঃ (গৃহ )তু (ই) যমালয়ঃ 

(যমগুহের স্তায় ) [ প্রতীত হইয়া থাঁকে ]॥ ৫৪ 

অন্ুবাদ। বিবেকসম্পন্ন মোক্ষাথি-ব্যক্তিগণের সমক্ষে কামই সাক্ষাৎ যম, 
ত্রীই বৈতরণী নদী এবং নিজ গৃহই সাক্ষাৎ যমের গৃহ বলিয়া বিবেচিত হইয়! 

থাকে ॥ ৫৪ 

যমালয়ে বাঁপি গৃহেইপি নো৷ নৃণাং 
তাপব্রয়রেশনিবুত্ভিরস্তি | 

কিঞ্চিৎ সমালোক্য তু তদ্বিরামং 

ছুখাত্মন! পশ্ঠতি মূঢুলোকঃ ॥ ৫৫ 
অন্বয়। যমালয়ে (যমের ভবনে ), অপি বা (অথব।) গৃহে ( নিজভবনে ) 

নৃণাৎ ( মন্ুষ্তগণের ) তাপক্রয়ক্লেশনিবৃত্তিঃ ( তাপত্রয়জনিত ক্লেশের বিরাম) 

ন অন্তি (হয় না), মুট্ুলোকঃ তু ( মুঢবুদ্ধলোক কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কোন একটা 

বস্তকে ) নুখাত্বন! (সুখহেতুত্বরূপে ) সমালোক্য (দর্শন করিয়া) তদ্বিরামং 
(নেই তাপত্রয়ের নিবৃত্তি ) পশ্ততি (ভাবিয়া থাকে )॥ ৫৫ 

অন্ছবাদ | মন্স্তগণের, কি ফমীলয়ে, অথব! নিজগৃহে-_-কোন স্থলেই 
তাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হয় না। কিন্তু, মুঢবুদ্ধি ব্যক্তি কোঁন একটি 

বস্তকেই [ সংস্কারবশে ] সুখের কারণ বলিয়া বিবেচনা করে, আর তাহা দ্বারাই 

উক্ত ভাপত্রয়জনিত ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে, এই প্রকার বিবেচনা করিয়। 
থাকে ॥ ৫৫ 

যমস্য কামস্থ চ তারতম্যং 

বিচার্য্যমাণে মহদস্তি লৌকে। 

হিতং করোত্যস্য যমোইপ্রিয়ঃ সন্ 
কামস্তবনর্থং কুরুতে প্রিয়ঃ সন্ ॥ ৫৬ 

অন্যয়। লোকে ( জগতে) বিচাধ্যমাণে (বিচার করিয়া! দেখিলে) যমন্ত 

& 
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( বমের) কামস্ত চ ( এবং কামের মধ্যে ) মহৎ ( অতিশয় ) ভারতম্যং ( বৈষম্য ) 

অস্তি (আছে); যমঃ (যম) অন্ত ( এই পুরুষের ) অপ্রিয়ঃ সন্ (অপ্রিয় 
হইয়াও ) হিতৎ (শুভ ) করোতি ( করিয়া থাকে ), কামঃ (কাম) তু (কিন্ত) 
প্রিরঃ সন্ (প্রিয় হইয়াও ) অনর্থং (অহিত ) করোতি ( করিয়া থাকে )॥ ৫৬ 

অঙচ্ছবার্দ। বিচার করিয়! দেখিলে [ বুঝিতে পারা যায় যে, ] যমও কাম 
এই উভয়ের মধ্যে অতিশয় বৈষম্য বিদ্যমান রহিয়াছে । [কারণ] যম অপ্রিয় 

হইয়াও হিত সাধন করিয়া! থাকে, কিন্তু কাম প্রিয় হইয়াও অহিতই করিয়। 
থাকে ॥৫৬ ্ 

যমোহমতামেব করোত্যনর্থং 

সতাং তৃ সৌখ্যং কুরুতে হিতঃ সন্। 
কামং সতামেব গতিং নিরুহ্ধন্ 

করোত্যনর্থং হসতাং নু কথা কা ॥ ৫৭ 

অন্বয়। যমঃ (যম) অসতাং (অসাধু জনগণের) এব (ই) অনর্থং 
( অনিষ্ট) করোতি ( করিয়া থাকে ); তু (কিন্তু) সতাং ( সাধুগণের ) হিতঃ সন্ 

( অঙ্ুকূলকারী হইয়া) সৌখ্যৎং (স্থথ ) করোতি (সম্পাদন করিয়া থাকে )) 
তু (কিন্তু) কামঃ (কাম ) সতাং ( সাধুগণের ) এব (ই) গতিং (সদ্গতিকে ) 

নিরুদ্ধন্ ( রুদ্ধ করিয়া) অনর্থৎ করোতি (অহিত সম্পাদন করিয়া থাকে); 
অনতাং ( অসাধুগণের ) ক! (কি) কথা [ বক্তব্য ? ]॥ ৫৭ 

অন্বাদ। যম অসাধুগণেরই অনিষ্ট বিধান করিয়া থাকে, কিন্তু (যম) 

সাধুগণের অনুকুল হইয়া স্থখেরই বিধান করিয়া থাকে। কিন্তু কাম যখন 
সাধুগণেরও সদ্গতি রুদ্ধ করিয়া! অহিতই সাধন করে, তখন অনাধুগণের [যে 

অহিতা চরণ করে, সে বিষয়ে আর ] কথা কি 2॥ ৫৭ 

বিশ্বন্ বৃদ্ধিং স্বয়মেব কাঁজ্ন্ 
প্রবর্তকং কামিজনং সসর্জজ | 

তেনৈব লোকঃ পরিমুহ্মানঃ 
প্রবর্ধতে চক্দ্রম্েব চান্ধিঃ ॥ ৫৮ 

অন্থয়। [বিধাতা] স্বয়মেব (নিজেই) বিশ্বস্ত বিশ্বের) বৃদ্ধিং (বৃদ্ধি) 
কাজ্ন্ ( কামনা করিয়া! ) প্রবর্তকং (প্রবৃত্তির জনক ) কামিজনং ( কামনাযুক্ত 

জীবসমুহকে ) সসর্জ (সৃষ্টি করিয়াছেন ); তেন (সেই হু দ্বারা) এব (ই) 
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ধারা) অবঃ (সমুত্রের) ইব €ভ্চোয়) প্রবর্ধতে (প্রক্ষ্টরপে বৃদ্ধি প্রা্ত 

হইতেছে )॥ ৫৮ 
অনুবাদ। [বিধাতা ] শিজেই সংসারের বৃদ্ধি কামনা করিয়া :প্রবৃত্তির 

হেতুত্বরূপ কামিজনকে স্থাষ্টি করিয়াছেন। সেই কামের দ্বারাই মোহগ্রাপ্ত 
হইয়া চক্রের দ্বারা সমুদ্রের স্তাঁয় এই জীবলোক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে ॥ ৫৮ 

কামে! নাম মহান্ জগদৃভ্রময়িতা স্থিত্বাহস্তরঙ্গে স্বয়ং 

্ত্ীপুংসাবিতরেতরাঙ্গকগুপৈর্হাসৈশ্চ ভাবৈঃ ক্কুটম্। 
অন্যোন্ং পরিমোহা নৈজতমসা প্রেমানুবন্ধেন তৌ 

বদ্ধ! ভ্রাময়তি প্রপঞ্চরচনাং সংবর্ধয়ন্ ব্রন্মহা ॥ ৫৯ 
অন্বয়। কামঃ (কন্দর্প) নাম (প্রসিদ্ধ) মহান (বড়) জগদ্ভ্রময়িতা 

( সংসারের ভ্রান্তিজনক ) অন্তরঙ্গে আঙগর মধ্যেহৃদয়ে) পন্রং (প্রকুষ্টভাবে ) স্থিত্া 
(অবস্থিতি করিয়া ) ইতরেতরাঙ্গ কগুণৈঃ ( পরম্পরের অঙ্গে স্থিত লাবণ্য প্রভৃতি 

গুণের সাহায্যে) হাঁসৈ: (হাস্তের দ্বারা ) ভাবৈঃ (নানাপ্রকার মনোবিকারের 

খ্বারা) তৌ (সেই) ভ্ত্রীপুংসৌ ত্ত্রী ও পুরুষকে) অন্ঠোন্যৎ (পরম্পর ) 
পরিমোহা ( অতিশয়রূপে মোহের বশীভূত করিয়া) নৈজতমসা (স্বকীয় তমো- 

গুণের দ্বারা) প্রেমান্থুবন্ধেন (প্রেমকূশ বন্ধনরজ্জু দ্বারা) বনদ্ধা ( বন্ধন 

করিয়। ) প্রপঞ্চরচনাৎ (বিশ্বস্থট্টিকে ) সতবর্ধয়ন্ (বাড়াইয়া) ব্রহ্হা (পর- 

্রন্মের তিরোধাঁনকারী হইয়! ) ভ্রাময়তি (ভ্রাস্তি করাইতেছে )॥ ৫৯ 
অস্থবাদ। কামই জগতের বিষম ভ্রান্তিজনক। এই কাম হৃদয়ে অবস্থিত 

হুইয়া স্ত্রী এবং পুরুষকে পরম্পর অম্থরাগরূপ রজ্জু দ্বার! আবদ্ধ করিয়া 

থাকে , কামজনিত মোহই সেই অন্থরাগরূপ রজ্জুর উপাদান হুইয়। থাকে; এই 
কামের প্রভাবে স্ত্রী ও পুরুষ পরম্পররের ,অঙ্গের সৌনর্যযগ্রভৃতি গুণ দেখিতে 

পায়, ইহারই প্রভাবে তাহাদের পরস্পরের হাস্ ভাব ও ভঙ্গি তাহাদের মোহের 

কারণ হইয়া থাকে; এইরূপে কামই তাহাদিগকে পরিমোহিত করিয়। এবং 

মোহকল্লিত প্রেম-রজ্ছু দ্বারা বন্ধন করিয়। প্রপঞ্চ-রচনাকে বাড়াইবার জন্ত ভ্রাস্তি- 
জালের মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছে । [ এই কারণে ] কামই ব্রহ্মহা (অর্থাৎ পর- 

“ক্রন্ষের স্ববপকে আবৃত করিয়৷ রাখিয়াছে )॥ ৫৯ 

অতোহস্তরঙ্গস্থিত-কা মবেগাদ্ 

ভোগ্যে প্রবৃতিঃ স্বতএব সিদ্ধ! । 

৮ 
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অবোধিতার্থেবু কথং প্ররৃতিঃ ॥ ৬০ 

অন্বয়। অতঃ (এই কারণে ) সর্বপ্ত (সকল) জন্তোঃ ( জীবের) অস্তরঙ্গ- 
স্থিতকামবেগাৎ (হৃদয়স্থিত কামের বেগবশতঃ ) ভোগ্যে (ভোগ্য বস্ততে ) 
্রবৃত্তিঃ ( অভিরুচি ) ম্বতএব (শ্বভাঁবতই ) সিদ্ধা (প্রসিদ্ধ আছে) ;চেৎ (যদি) 
অন্তথ (ইহ! না হইবে ), [ তবে ] অবোধিতার্থেষু (যাহার স্বরূপ জ্ঞাত নহে, 
তাদৃশ বস্তরসমূহে ) প্রবৃত্তিঃ ( অভিরুচি ) কথং (কি প্রকারে হইয়া! থাকে )॥ ৬৯ 

অন্ুবাদ। এই কারণেই সকল জীবেরই হৃদয়স্থিত কাঁমের বেগবশতই 
তোগ্যবস্ততে প্রবৃত্তি স্বতই উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহা যদি না হইবে, তবে 

অজ্ঞাত বস্তর প্রতি ভোগ করিবার এই প্রকার প্রবৃত্তি (লোকের) কি প্রকারে 

হইয়। থাকে ? ॥ ৬০ 

তেনৈব সর্ববজন্ত_নাং কামনা বলবত্তরা | 

জীর্য্যত্যপি চ দেহেহস্মিন্ কামনা নৈব জীর্ষ্যতি ॥% ৬১ 
অন্থয়। তেন (সেই কারণে ) এব (ই) সর্বজন্ত,নাং (সকল প্রাণীর ) 

কামনা ( ভোগাঁভিলাষ ) বলবত্তরা (অতিশয় প্রবল ) [ ভবতীতি শেষঃ (হইয়া 
থাকে )]। অন্মিন্ ( এই ) দেহে ( শরীর ) জীর্য্যতি [জীর্ণ হইলে ] অপি (ও) 

কামনা ( ভোগাভিল।ষ ) নৈব জীর্ধ্যতি (জীর্ণ হয় না) ॥ ৬০ 

অন্গবান। দেই কারণে প্রভাবেই সকল প্রাণীর কামনা অতিশয় প্রবল 
হইয়া থাকে । [এমন কি ], এই দেহ জীর্ণ হইলেও, কামনা কিছুতেই জীর্ণ 
হয় না ॥ ৬১ 

অবেক্ষ্য বিষয়ে দোঁষং বুদ্ধিযুক্তো বিচক্ষণ । 

কামপাশেন যে মুক্তঃ স মুক্তেঃ পথগোচরঃ ॥ 1 ৬২ 
অন্থয়। যঃ যে) বুদ্ধিযুক্ঞঃ (বুদ্ধিমান) বিচক্ষণঃ (বিবেচক ব্যক্তি) 

বিষয়ে (ভোগ্য বস্তরতে ) দোষং (দোষ) অবেক্ষ্য (বিচার করিয়া) কাম- 
পাশেন (কামপাশ হুইতে ) মুক্তঃ (মুক্তিলাভ করিয়াছে ), সং (সেই ব্যক্তিই) 
খুক্তেঃ (যুক্তির ) পথগোচরঃ ( পথে আর হইয়া থাকে )॥ ৬২ 

অনুবাদ । যে বুদ্ধিমান্ এবং বিবেচক ব্যক্তি এইরূপে ভোগ্য বস্ততে দোষ 

২৯ 

দর্শন করিয়া কাম-পাশ হইতে মুক্তিলাত করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তির পথে, 
আন্ঢ় হইতে পারে ॥ ৬২ 

« জীর্যযতে ইতি পাঠঃ 1 পথগোচরঃ ইতি বা পাঠঃ । 
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কামদ্য বিজয়োপায়ং সুন্ষবং বক্ষ্যাম্যহং সতাম্। 

সংকল্পপ্য পরিত্যাগ উপায়ঃ স্থলভে৷ মতঃ ॥ ৬৩ 

অন্থয়। অহং (আমি) সতীং ( সঙ্জনগণের ) হুক্ং (ছবিজেয় ) কামন্ত 

( কামের) বিজ্যয়োপায়ং ( জয় করিবার উপায়) বক্ষ্যামি (বলিব)। সংকক্পস্ত 

'(সংকল্পের ) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জন ) সুলভঃ ( অনীয়াসসাধ্য ) উপায়ঃ (কাম 

বিজয়ের উপায় ) মতঃ (বিবেচিত হইয়া থাকে )॥ ৬৩ 

অন্ুবাদ। আমি সঙ্জনগণের ( পক্ষে) কামবিজয়ের ছুজ্ঞেয় উপায় (কি; 

তাঁহা) বলিব। সংকল্পের পরিত্যাগই কামবিজয়ের অনায়াসসাধ্য উপায় 

বলিয়! বিবেচিত হইয়! থাকে ॥ ৬৩ 

শ্রুতে দৃষ্টেহপি বা ভোগ্যে যম্মিন্ কন্মিংশ্চ বস্তুনি। 

সমীচীনত্ব-ধীত্যাগাৎ কামে নোদেতি কহিচিও ॥ ৬৪ 

অন্বয়। শ্রুতে (শ্রুতিগোচরই হউক ) দৃষ্টেইপি বা ( দৃষ্টিগোচরই বা হউক ) 

যন্মিন (যে) কস্মিন (কোন) ভোগ্যে (ভোগের সাধন) বস্তুনি (বস্তুতে ) 

সমীচীনত্তবীত্যাগাৎ ( ইহা সমীচীন এই প্রকার বুদ্ধি পরিহার করিলে) কহিচিৎ 

(কোন কালেই ) কামঃ (কাম) ন উদেতি (উদ্দিত হইতে পারে না )॥ ৬৪ 

অন্ুবাদ। শ্রুতিগৌচরই ইউক £ব! দৃষ্টিগোচরই হউক, যে কোন ভোগ্য 
বন্ত আছে, তাহাতে-_ইহ| সমীচীন (অর্থাৎ আমার ন্ুখমাধন ) এইপ্রকার 

বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারিলে, কোন সময়েই আর কাম উদ্দিত হইতে 

পারে না ॥ ৬৪ 

কামস্য বীজং সঙ্কল্পঃ সঙ্কল্লাদেব জায়তে। 

বীজে নফেহস্কুর ইব তন্মিন্ নফে বিনশ্যাতি ॥ ৬৫ 
অন্থয়। সম্কল্পঃ ( অভিলাষ) কামস্ত (কামের) বীষ্জং (বীজ উৎপত্তির 

কারণ); [অতএব] সঙ্কল্পলাৎ (স্বল্প হইতে) এব (ই) [কাঁমঃ] জাম়তে 

(জন্মে)। বীঞ্জে নষ্টে (বীজ নষ্ট হইলে) অন্কুরঃ ইব (অঙ্কুরবৎ ) তক্মিন্ 
নষ্টে ( তাহা--সঙ্কল্প, নষ্ট হইলে ) [ কাঁমঃ ] বিনগ্তি (বিনষ্ট হইয়া যায় ) ॥ ৬৫ 
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অনুবাদ। অভিলাষ কামের বীজ [ শ্বরূপ 1); [অতএব ] স্বল্প হইতেই 

কাম উৎপন্ন হইয়া থাকে ; বীজ নষ্ট হইলে অস্কুরের স্যাঁয়। অভিলাষ বিনষ্ট হইলে 
কামও বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৬৫ 

ন কোহপি সম্যক্ত ধিয়া বিনৈব 
ভোগ্যং নরঃ কাময়িতুং সমর্থঃ 

যতস্ততঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং 

সম্যক্তবুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ ॥ ৬৬ 
অন্থয়। কোহপি (কোনও ) নরঃ (মনুষ্য ) সম্যকৃত্বধিয়া (ইহা! সমাক্, 

এই প্রকার বুদ্ধির) বিনা ( বিরহে ) ভোগ্যং ( ভোগসাঁধন বস্ত্রকে ) কামযরিতুৎ 

(কামনা করিতে ) সমর্থ: ( যোগ্য ) ন এব (হইতেই পারে না)। বতঃ (যেহেতু 
এই প্রকার ) ততঃ ( সেই কারণে ) কামজয়েচ্ছুঃ (কাম বিজয় করিতে অভিলাষ) 

বিষয়ে (ভোগ্য বস্তুতে ) এতাৎ ( এই ) সম্যক্ত্ববুদ্ধিং (চারুতাজ্ঞান ) নিহন্তাৎ 
(বিনষ্ট করিবে ) ॥ ৬৬ 

অন্থবাদ। যে কারণে কোন মন্ুয্যই এই সম্যক্ত্ব-বোধ অর্থাৎ চারুত! জ্ঞান 
ব্যতিরেকে ভোগ্য বিষয়কে কামনা করিতে সমর্থ নহে ; সেই কারণে, যে ব্যক্তি 

কামকে জয় করিতে ইচ্ছা করে, সে ভোগ্য বিষয়ে এই চারুতা-বুদ্ধিকে বিনষ্ট 
করিবে ॥ ৬৬ 

ভোগ্যে নরঃ কামজয়েচ্ছুরেতাং 

স্থখত্বুদ্ধিং বিষয়ে নিহন্যাৎ। 

যাবৎ শ্থখত্ব-ভ্রমধীঃ পদার্থে 

তাঁবম্ন জেতৃং প্রভবেদ্ধি কামম্ ॥ ৬৭ 

অন্বয়। কামজয়েচ্ছুঃ (কামকে জয় করিতে অভিলাষী ) নরঃ ( মনুষ্য) 

বিষয়ে ( ভোগ্য বস্তুতে ) এতাৎ ( এই ) স্থখত্ববুদ্ধিং ( ইহা স্থখের হেতু এইপ্রকার 
বুদ্ধিকে ) নিহন্যাৎ ( অবস্তই বিনষ্ট করিবে )। হি (যেহেতু ) যাবৎ (যেকাল 
পর্যন্ত ) পদার্থে (ভোগ্য বস্তুতে ) স্ুখত্বত্রমধীঃ অস্তি ( ইহ সুখের হেতু, এইরূপ 
্রাস্তিজান ) থাকে, তাবৎ (সেই কাল পর্যন্ত) কাঁমম্ (কামকে ) জেতুং 
(জয় করিতে) ন প্রভবেৎ (কেহই সমর্থ হয় না) ॥ ৩৬৭ 

অন্থবাদ। কাঁষকে জয় করিতে যাঁহার অভিলাষ আছে, সেই ব্যক্তি ভোগা 
বস্ততে এই সুখকরত্ব-জ্ঞান পরিহার করিবে । কারণ, যে পর্য্যন্ত ভোগ্য বস্বতে 



শা 
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এইরূপ স্থখহেতুত্ব-জ্ঞানরূপ ভ্রান্তি বিদ্যমান থাঁকিবে, সেই পর্ধ্যস্ত কেহই ফামকে 

জয় করিতে সমর্থ হইবে না ॥ ৬৭ 

ংকল্লানুদয়ে হেতুর্থাভূতার্থদর্শনম্ | 

অনর্থচিন্তনং চাভ্যাং নাবকাশোহস্থয বিদ্যাতে ॥ ৬৮ 
অন্বয়। যথাভৃতার্থ-দর্শনং (যে বস্তর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহারই বৌধ ) 

অনর্থটিত্তনৎ চ (এবং তাহা দ্বারা যে অনর্থ হইতে পারে, তাহার চিন্তা, এই 

ছুইটিই ) সংকল্পান্দয়ে (সংকল্পের অনুদয়ের প্রতি ) হ্েতুঃ (কারণ); আভ্যাৎ 
(এই ছুইটির দ্বারাই ) অন্য (এই কামের) অবকাঁশঃ (অবসর ) ন বিদ্যাতে 
থাকে না )। ৬৮ 

অন্ুবাদ। বস্ত্র যাহা প্ররুত স্বভাব, তাহার বোঁধ এবং এ বস্ব হইতে যে 

প্রকার অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা, ভাঁহারও বোধ-__এই দ্বিবিধ জ্ঞানই সন্কল্ের 

অহ্ুদয়ের প্রতি কারণ [ হইয়া থাকে ]; এই ছুইপ্রকার বোধ দ্বারা কামের অবসর 

লুপ্ত হইয়া থাকে ( অর্থাৎ এই ছুইপ্রকার বোধ হৃদয়ে জাগরুক থাকিলে, কামের 
উদয় হইবার কোন সম্ভাবন! থাকে না )॥ ৬৮ 

রত্বে যদি শিলাবুদ্ধিজয়িতে বা! ভয়ং ততঃ। 
সমীচীনত্বধীনৈ তি নোপাদেয়ত্বধীরপি ॥ ৬৯ 

অন্ধয়। রত্বে (কোন রত্বে) যদি (যদি) শিলাবুদ্ধিঃ (ইহ প্রস্তর মাত্র 
এই প্রকার বুদ্ধি ) জায়তে ( উৎপর্ হয় ), ততঃ ( তাহা হইতে ) ভয়ং বা ( ভয়ও) 

জায়তে (উৎপন্ন হয়)। সমীচীনত্বধীঃ ( তাহা হইলে ইহা সমীচীন এই 

প্রকার বুদ্ধি) উপাদেয়ত্বধীঃ অপি 7 অথবা ইহাকে উপাদান করিতে হইবে, 'এই 
প্রকার বুদ্ধিঃ ) ন এতি ( কখনও মনে উদ্দিত হয় না ) ॥ ৬৯ 

অনুবাদ । কোন রত্বে যদি ইহা প্রস্তর মাত্র, এইপ্রকার জ্ঞান হয়, অথব! এ 

রত্ব হইতে যন্দি কোন [ অনিষ্ট-সম্ভাবন। প্রযুক্ত ] ভয় হয়, তাহা হইলে, তাহাঁতে 

কাহারও, ইহা সমীচীন এবং ইহা! উপাদেয় এইপ্রকার বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না ॥ ৬৯ 

যথার্ঘদর্শনং বস্তম্যনর্থস্তাপি চিত্তনমূ। 

ংকল্পন্তাঁপি কামস্থ তদবধোপাঁয় ইষ্যতে ॥ ৭০ 
অন্বয়। তৎ (সেই কারণে) বস্তুনি (ভোগা বস্তুতে ) যথার্থদর্শনং (তাহার 

যাহ! গ্ররুত স্বরূপ, তাঁহার জ্ঞান) অনর্থন্ত চিন্তন চ (এবং তাহা হইতে যে 
অনর্থ ঘটিতে পারে, তাহার চিন্ত! ) সংকল্স্ত ( সংকল্লের ) কামস্ত অপি চ ( এবং 
কাষেরও ) বধোপায়ঃ (বিধবংস করিবার হেতু বলিয়! ) ই্বাতে (অভিমত হইয়া 
থাকে )1 ৭৭ 
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অন্ুবাদ। সেই কারণে ভোগ্য বস্তবিষয়ে যথার্থ দৃষ্টি ( অর্থাৎ এ ভোগ্য 

বস্তর যাহা প্ররুত স্বভাব তাহাঁর অবধাঁরণ) এবং এ ভোগ্য বস্ত হইতে থে 
অনর্থগ্ত হইতে পারে, তাহার চিন্তা, এই ছুইটিই সংকল্প এবং কামকে বিধ্বস্ত 

করিধার হেতু বলিয়া অভিমত হইয়া! থাকে ॥ ৭০ 

ধনদোবঃ 

ধনং ভয়নিবন্ধনং সততছুঃখমংবদ্ধনং 

প্রচগ্ডতর-কর্দ্নং স্ফূটিত-বন্ধুংবর্ধনমূ। 
বিশিষ্টগুণবাধনং কৃপণধী-সমারাধনং 
ন মুক্তিগতিসাধনং ভবতি নাঁপি হ্ৃচ্ছোধনম্ ॥৭১ 

অন্বয়। ধনং (অর্থ) ভয়নিবন্ধনং ( ভীতির হেতু ) [সুতরাং] সততছৃঃখ- 

সংবর্ধনৎ ( সর্ববদ1 ছুঃখ বাঁড়াইয়! থাকে ), স্ফুটিত-বন্ধুংবদ্ধনং ( বন্ধুবিচ্ছেদকে 

বাড়াইয়! থাকে ) প্রচণ্ডতরকর্দনৎ (ইহা অতি ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনার হেতু ), বিশিষ্ট- 

গুণবাধনং ( উতকুষ্ট গুণসমূহের বাঁধাকর ) এবং কপণধীসমারাধনৎ (একমাত্র 

কপণেরই অভিরুচিজনক ), [ উহু' ] মুক্তিগতিসাধনং (মুক্তিপ্রান্তির উপায়) ন 

ভবতি (হইতে পারে না), হৃচ্ছোধ নং (চিত্তশুদ্ধিরও হেতু ) ন জপি [ ভবতি 
ইতি শেষঃ « হইতে পারে না ] ॥ ৭১ 

অন্থবাদ। দন ভয়ের হেতু এবং সতত ছুঃখবৃদ্ধির কারণ হয়। ইহা অতি 

ভয়ঙ্কর বিড়ম্বনারই হেতু। ইহ1 বন্ধুবিচ্ছেদের বৃদ্ধিকর, ইহা উৎকৃষ্ট গুণ 

সকলকে বিলুপ্ু কনে, কেবল কুপণগণেরই মতি ইহাতে আকুষ্ট হইয়া থাকে। 
এই ধন মুক্তিলাভের কারণ হয় না এবং ইহা চিত্তশুদ্ধিরও কারণ হইতে 

পারে না ॥ ৭১ 

রাজ্ঞে। ভয়ং চৌরভয়ং প্রমাদাদ্ 
ভয়ং তথা জ্ঞাতিভয়ং চ বস্তুতঃ | 

ধনং ভয়গ্রস্তমনর্থমুলং 

যতঃ সতাং তন স্থখায় কল্পতে ॥ *্ ৭২ 

অন্বয়। রীজ্ঞঃ (নৃপতি হইতে ) ভয়ৎ (ভয়) চৌরভয়ৎ (চোর হইতে 

* নৈব স্থখাধ কল্পতে ইতি বা পাঠত। 

৫ 
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হয় ) প্রমাদাৎ ( অসাবধানতা৷ হইতে) ভয়ং ( ভয় ), তথ! ( সেই প্রকার ) জ্ঞাতি- 
ভয়ং (জ্ঞাতি হইতে ভম্ম ) বস্ততঃ ( যথার্থ কথ! এই যে,) যতঃ (যে হেতু ) ধনং 

( অর্থ) ভয়গ্রস্ত (ভয়সমূহ দ্বারা গ্রস্ত ) অনর্থমূলং ( এবং ছুঃখের কারণ ); তৎ 

(সে্জন্ত) হুথায় ( স্থখের হেতু বলিয়া) ন কল্পতে ( কল্পিত হইছে পারে না) ॥ ৭২ 
অনুবাদ। (ধন থাকিলে) নুপতি হইতে ভয়, চোর হইতে ভয়, অপাব- 

ধানতা হইতে ভয় এবং জ্ঞাতিজন হইতেও ভয় হইয়া! থাকে । বাস্তবপক্ষে 

যেহেতু ধন এইবূপে (নানাপ্রকার ) ভয়েরই হেতু এবং অনর্থেরই নিদান, 
সেইজন্ত (বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে) ইহা! (কখনই) সুখের হেতু বলিয়া 
বিবেচিত হয় না! ॥ ৭২ 

অর্জনে রক্ষণে দানে ব্যয়ে বাপি চ বস্তৃতঃ। 

ছুঃখমেব সদ ন্ণাং ন ধনং হৃখসাঁধনম্ ॥ ৭৩ 

অন্বয়। নুগাং ( মন্তষ্যগণের ) অজ্জনে (ধনের অঞ্জনে ) রক্ষণে (রক্ষায়) 

দানে (দানে), ব্যয়েহপি বা (কিংব। ব্যয়েও), সদ (সকল সময়েই ) ছুঃখং ছেঃথের 

কারণ ) এব (ই )) ধনং (এইরূপ ধন) বস্ততঃ (বাস্তবিকপক্ষে ) সুখসাধনং 

(খের সাধন)|[ন ভবতীতি শেষঃ] (হইতে পারে ন। )॥ ৭৩ | 
অন্থবাদ। অর্জনে রক্ষণে দানে এবং ব্যয়ে ধন মন্ুযগণের 

সর্বদাই ছুঃখেরই কারণ হইয়া থাকে; এই কারণে, ইহা সুখের নাধন 
হয় না ॥ ৭৩. 

সতামপি পদার্থস্য লাভাল্লোভঃ প্রবর্তৃতে। 
বিবেকো লুপ্যতে লোভাও তন্মিন্ লুপ্তে বিনশ্যতি ॥ ৭8 

অন্যয়। সতাৎ( সাঁধুগণের ) অপি ( ও) পদার্থন্য ( ধনের ) লাভাৎ (লাভ 

হইতে ) লোভঃ (লোভ ) প্রবর্ততে (উদ্দিত হয়)। লোভাৎ (লোভ হইতে ) 
বিবেক: (সদসব্বিচারবুদ্ধি) লৃপ্যতে (লুপ্ত হইয়া থাকে ), তশ্মিন (সেই 
বিবেক ) লুপ্তে (বিনষ্ট হইলে ) বিনশ্ততি ( লোক বিনাশ প্রাপ্ত হয় )॥ ৭৪ 

অন্থবাদ। ধনলাভ হইলে (ক্রমে ) সাধুগণেরও লোভের উদয় হ্ইয়! থাকে। 
লোভ হইলে, ইহা সৎ, উহা! অনৎ এইপ্রকাঁর বুঝিবার শক্তিরূপ যে বিবেক 
বুদ্ধি, তাহাও বিলুপ্ত হয়; বিবেক বিলুপ্ত হইলে মনুষ্য বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৪ 

দহত্যলাভে নিঃস্বত্বং লাভে লোভে দহত্যমুমৃ। 
তম্মাৎ সন্তাপকং বিত্তং কম্য সৌখ্যং প্রষচ্ছতি ॥ ৭৫ 

অন্বর। লাভে (ধনলাভ না হইলে) নিঃস্বত্বং (দারিত্র লোককে ) দহতি 
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(তাপিত করিয়া থাকে ), লাভে (লাভ হইলে) অমুং (এই ব্যক্তিকেই) 
লোভঃ (লোভ) দহতি ( ভাপিত করে); তম্মাথ (সেই কারণে ) সন্তাপকং 
(সস্তাপজনক ) বিত্তং (ধন) কম্ত (কোন্ ব্যক্তির) সৌখ্যং (সুখ) প্রষচ্ছতি 

(দান করে? )॥ ৭৫ 
অন্ুবাদ। যদি লন্ধ না হয়, তাহা হইলে ধনই দরিদ্র ব্যক্তিকে তাপযুক্ত 

করিয়া থাকে; আবার ধনলাভ হইলে, লোভ ( উদ্দিত হইয়া ) হৃদয়ের সস্তা- 

পকর হইয়া থাকে। এই কারণে ( সর্বপ্রকারেই ) (হৃদয়ের) তাপজনক ধন 
( এই সংসারে ) কাহার নথ প্রদান করে? অর্থাৎ কাহারও ন্ুখের হেতু 
হয় না ॥ ৭৫ 

ভোগেন মত্ততা জন্তোর্দানেন পুনরুদ্ভবঃ | 
রূখৈবোভয়থ! বিত্তং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ৭৬ 

অন্থয়। ভোগেন ( ধনভে।গের ছরা ) জন্তোঃ (জীবের) মন্ততা (গর্ব) 

[ভবতি ইতি শেষঃ হইয়া থাকে], দানেন (দানের দ্বারা) পুনরুদ্তবঃ (দানজনিত 

পুণোর প্রভাবে সুখভোগ করিবার জন্ত--আবার জন্মলাভ) [ ভবতীতিশেষঃ» 

হইয়! থাকে ]| উভয়থা ( উভয় প্রকারেই ) বিভ্তৎ (ধন) বৃথা (নিরর্থক ) এব 

(নিশ্চয় ); অন্যথা ( ধনের এই ছুই প্রকার ছাড়া অন্য কোন ) গতিঃ. (পরিণতি) 

ন অন্তি এব (নিশ্চয়ই বিদ্বান নাই )॥ ৭৩ 

অন্থবাদ। ধনের ভোগে জীবের মত্ততা উপস্থিত হয়, (সং বা অসৎ 

কার্ষো ) দান করিলে (তজ্জনিত পুণ্য ব৷ পাপের প্রভাবে সুখ বা ছুঃখ ভোগ 

করিবার জন্য ) পুনর্ববার জন্মলাভ করিতে হয়। উভয় প্রকারেই ধন বৃথা; 

এই ছুইটি প্রকার ছাড়া ধনের অন্ত কোনও প্রকার পরিণগতি নাই ॥ +৬ 

ধনেন মদরৃদ্ধিঃ স্তান্মদেন স্মৃতিনাশনমূ। 
্মৃতিনাশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যাতি ॥ ৭৭ 

অন্বয়। ধনেন (ধনের দ্বারা ) মদবৃদ্ধিঃ ( অভিমানের ) বৃদ্ধি) স্তাৎ (হইয়া 
থাকে), মদেন €( অভিমানের দ্বার ) স্বতিনাশনং (স্থতির বিলোপ হয়), শ্থতি- 

নাশাৎ (স্বতির বিলোপ হইলে ) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধির নাশ হয় ), বুদ্ধিনাশাৎ 
(বুদ্ধির নাশ হইলে ) প্রণস্ঠুতি (লোক বিনাশপ্রাপ্ত হইয়। থাকে) ॥ ৭৭ 

অনুবাদ । ধন হইলে (লোকের) অভিমান বাড়িয়া থাকে; অভিমান 

অতিশয় বাঁড়িলে, উহা স্মৃতিকে বিলুপ্ত করিয়া দেয়। ন্বতির বিলোপ হইলে 

বুদ্ধিনাশ হয় এবং বুদ্ধিনাঁশ হইলে লোক বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া খাকে 1 ৭৭ 



৩৬ সর্ববেদা ্ত-সিদধান্ত-সারসংগ্ হ্ঃ। 

স্থথয়তি ধনমেবেত্যন্তরাশী-পিশাচ্যা 

দৃঢ় তরমুপগুটো মূঢুলোকো জড়াত্বা। 

নিবসতি তনুপান্তে সন্ভতং প্রেক্ষমাণে 

ব্রজতি তদপি পশ্চ।ৎ প্রাণমেতস্ত হৃত্বা ॥ ৭৮ 

অন্থয়। ধন (ধন) সুখয়তি (স্থুখ প্রদান করে) এব (ই) ইতি (এই 
প্রকার ) অন্তরাশা-পিশাচ্য। (মনের মধ্যে স্থিত আশান্ধপধারিণী পিশাঁচী কর্তৃক ) 

দুঢ়তরং ( অতি দৃ়ভাবে ) উপগুঢ়ঃ (আলিঙ্গিত হইয়1) জড়াত্মা ( জড়ভাবাপন ) 
মূঢলোকঃ (মূর্খ ব্যক্তি) তছুপান্তে (ধনের কাছে) সম্ভতং (সর্বদা) প্রেক্ষ- 

মাণঃ ( দেখিতে দেখিতে ) নিবদতি (বান কবে) পশ্চাৎ (শেষে কিন্তু) তৎ 

( সেই ধনই) এতশ্ত ( এই মুঢব্যক্তির ) প্রাণৎ (প্রাথকে) স্বত্ব! (হরণ করিয়া) 

ব্রজতি ( চলিয়। যায়) ॥ ৭৮ 

অনুবাদ। ধন আ'মাকে হুখপ্রদান করিবেই-- এই প্রকার হ্ৃাদয়স্থিত যে 

আশা, তাঁহাই পিশাচী স্বরূপে মৃঢ় ব্যক্তিকে গাঁঢ়ূপে আলিঙ্গন করিয়া থাকে; 

ভাহারই বশে জ্ড়বুদ্ধি মূর্খ মনুস্ত ধনের দিকে চাহিয়া সর্বদাই ধনের নিকট 

বাঁদ করিতে থাকে। শেষে কিন্তু, সেই ধনই তাহার প্রাণবিনাঁশের চেতু হয় 
এবং তাহাকে পরিত্যাগ করিয়] চলিয়! যায় ॥ ৭৮ 

সম্পন্নোহন্ধবদেব কিঞ্িদপরং নো বীক্ষতে চক্ষুষা 
সন্ভিবর্জিতমার্গ এব চরতি প্রোুসাহিতো বালিশৈঃ! 

তন্মিন্নেব মুহুঃ স্থলন্ প্রতিপদং গত্বান্ধকুপে পত্- 
স্থানবত্ব-নিবর্তকৌষধমিদং দারিদ্র্যমেবাঞ্জনম্ ॥ ৭৯ 

অন্বয়। সম্পন্নঃ (ধনী) অন্ধবং (অন্ধের স্ায়) অপরং (অন্য) কিঞ্চিৎ 
(কোন বস্তই ) চক্ষ্ষ! (নয়ন দ্বারা) নো বীক্ষতে এব (দেখিতেই পায় না), 
সন্তিঃ ( সাধুগণকর্তৃক ) বর্জিতমার্গে (পরিত্যক্ত পথে) এব (ই) বালিশৈঃ 
(ূর্খগণ কর্তৃক ) প্রোৎসাহিতঃ (প্রক্টরূপে উৎসাহিত হইয়া ) চরতি (বিচরণ 
করিয়া থাকে )। তন্মিন্ (সেই পথে) এব (ই ) গত্ব! যোইয়া):প্রতিপদং (প্রতোক 
পদক্ষেপে) মুছঃ (বারবার) স্থলন্ (স্থলিত হইয়া) অন্ধকৃপে ( অন্বকৃপ-সদৃশ 
মহাবিপদে ) পততি (পতিত হুইয়! থাকে ), তন্ত (সেই ব্যক্তির) অদ্ব্বনিবর্তকং 
( এইপ্রকার অন্বত্বকে নিবারণ করিতে সমর্থ) ইদং অঞ্চনং (অঞ্জন) এব (ই) 
উবধং ( ওষধস্বরূপ ) [ ভবতি ইতি শেষঃ হয়| থাকে ]॥ ৭৯ রর 
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অন্ববাঁদ'। সম্পত্তিশালী মনুষ্য অন্ধের নায় (ধন ছাড়া) অপর কোন 

বস্তই নেত্র দ্বারা দেখিতে পায় না। সে মুখ'জনের বাক্যে উৎসাহিত হইয়া! 
সাধুজন-বিগহিত পথে বিচরণ করিয়া থাকে। সেই পথে যাইতে যাইতে প্রতি- 
পদক্ষেপেই বারংবার ম্খলিত হইয়া সে অবশেষে অন্ধকৃপসদ্শ মহাবিপদে 
পতিত হইয়। থাকে। দারিপ্র্যরূপ অঞ্জনই তাহার সেই ধনমদান্ধতারূপ রোগ- 
নিবৃত্তির একমাত্র ওষধ ॥ ৭৯ 

লোভঃ ক্রোধশ্চ দস্তশ্চ মদে! মৎসর এব চ। 

বদ্ধতে বিভ্ত-সম্প্রাপ্ত্যা/ কথং তচ্চিভশোধনম্ ॥ ৮০ 
অন্থয়। বিত্তসম্প্রাপ্তযা (প্রচুর ধন হইলে) লোভঃ ক্রোধশ্চ দভ্তশ্চ মদঃ 

(লোভ, ক্রোধ, দম্ভ, মদ , মত্সরঃ এব চ (এবং পরের গুণ দেখিয়া তাহার 

উপর বিদ্বেষ) বর্ধতে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়), তৎ (সেই ধন) কথং (কি প্রকারে ) 

চিন্তশোধনং (চিত্তশুদ্ধির,.কারণ ) [ ভবতীতি শেষঃ- হয়? ] ॥ ৮০ 

অন্গবাদ। ধনের সম্যক প্রকারে লাভের দ্বারা লোভ, ক্রোধ, দত্ত, মদ এবং 

মৎসর বাঁড়িয়। থাকে। সেই ধন কি প্রকারে অন্তঃকরণের বিশুদ্ধতা সম্পাদন 
করিবে ?॥ ৮ৎ 

অলভাদ্দিগুণং ছুঃখং বিত্তস্ত ব্যয়সম্ভবে | 

ততোহপি দ্বিগুণং % ছুঃখং ছুর্বব্যয়ে বিছুষামপি ॥ ৮১ 

অন্বয়। বিত্তম্ত ( ধনের ) ব্যয়সম্তবে (ব্যয়ের সম্ভাবনা হইলে) অলাভাৎ 

( অপ্রাপ্তি অপেক্ষা ) দ্বিগুণং (যে ছুঃথ হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা ছুইগুণ অধিক) 

ছুঃখং (ছুঃখ ) [ ভবতি -হইয়। থাকে ], দুর্ব্যয়ে ( অন্তায়রূপে ব্যয় হইলে ) 

বিছ্ষামপি ( অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও ) ততোহপি (তাহ! হইতেও) দ্বিগুণৎ (ছুইগুণ 
অধিক) ছঃখং (ছুঃখ )[ ভবতি-হইয়! থাকে ]॥৮১ 

অনুবাদ । ধনব্যয়ের সম্ভাবন1 হইলে, অপ্রাপ্তিনিবন্ধন দুঃখ হইতে ছুইগুণ 

অধিক দুঃখ হইয়া থাকে । অন্তায়রূপে ব্যয় হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহ 

হইতে ছুইগুণ অধিক ছুঃখ হইয়। থাকে ॥ ৮১ 

_নিত্যাহিতেন বিস্তেন ভয়চিন্তানপায়িনা। 

চিত্তন্বাস্থ্যং কুতো জন্তোঃ গৃহস্থেনাইহিনা যথী॥ ৮২ 
অন্বয়। ভয়চিস্তানপায়িনা৷ (ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ধদ। সম্বদ্ধ ) নিত্যা- 

হিতেন (সুতরাং সর্বদাই অহিতকর ) বিত্তেন ( বিত্তের দ্বারা ) জস্তোঃ (প্রাণীর) 

* ততোহপি ত্রিগুণং ছুঃখম্ ইতি বা পাঠঃ । 
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ষথ! ( যেমন ) গৃহস্থিতেন (গৃহেতে অবস্থিত ) অহিনা ( সর্পের ঘারাঁ চিত্তস্বাস্থ্যং 

( চিত্রের স্বাস্থ্য ) কুতঃ (কি প্রকারে হইবে ?)॥ ৮২। 

অন্বাদ। গৃহে সর্প থাকিলে যেমন [ গৃহস্থের চিতত-স্বাস্থ্য হয় না ], সেইরূপ 
ভয় ও চিন্তার সহিত সর্ব্বদা সম্বন্ধ, স্থতরাং সতত অনিষ্টকর--ধন থাকিলে এবন্িধ 

জীবের স্বস্থচিত্তত। কিরূপে হইতে পারে ? ॥ ৮২ 

কান্তারে বিজনে পুরে *্* জনপদে সেতো নিরীতৌ চ বা 
চৌরৈবর্পি তখেতরৈর্নরবরৈ যু'ক্তো বিষুক্তোহপি বা। 

নিঃস্বঃ স্বস্থতয়া স্থখেন বসতি হ্যাদ্রীয়মাণে! জনৈঃ 
ক্রিশ্নাত্যেব ধনী নদাকুলমতিভাঁতশ্চ পুত্রাদপি ॥ ৮৩ 

অন্বয়। বিজনে (জনহীন ) কাস্তারে (বনে ), পুরে (নগরে) জনপদে 

( দেশে ), সেতৌ (সেতুতে), নিরীতৌ৷ চ বা (কিংব! নিরুপত্রব স্থানে__যে কোন 

স্থানেই হৌক না কেন), চৌরৈঃ ( চৌরগণ কর্তৃক) তথা (সেইরূপ) ইতরৈঃ 

( হীনপ্রকৃতি ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) নরবরৈঃ (অথবা মন্ুষ্যশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক) যুক্তঃ 

( মিলিত ) বিষুক্তঃ অপি বা (কিংব1) বিরহিত হইয়া ) নিঃম্বঃ (নির্ধন ব্যক্তি ) 

স্থখেন (অনায়াসে ) বসতি (বাস করিয়৷ থাকে ); জনৈঃ ( সকল লোকই ) 
আত্রীয়মাণঃ (তাকে আদর করিয়! থাঁকে। পুত্রাদপি (পুত্র হইতেও ) ভীতঃ 

( ভয়যুক্ত ) ধনী ( ধনবান্) সদ] (সর্বদা! ) আকুলমত্ডিঃ (ব্যাকুলচিত্ত হইয়া) 
ক্রিশ্লাতি ( নিজকে ক্লেশ দিয়! থাঁকে )॥ ৮৩ 

অনুবাদ । নিজ্ভ্রনবনে বা জনপদে কিৎবা নগরে অথবা সেতুতে কিংবা 

সর্বপ্রকার দুভিক্ষাদি-য়-হীন স্থানে-__যেখানেই নিঃস্ব ব্যক্তি বাস করে, সেখানে 

চোর বা ইতরজন কিংবা নৃপতি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সহিত মিলিত হউক বা ন| 

হউক, সে বিনা ক্লেশেই বাস করিয়া থাকে এবং সকল লোকেই তাহাকে আদর 
করির। থাকে? কিন্তু ধনী সর্বদাই ব্যাকুলচিত্ত ( এমন কি) পুত্র হইতেও ভয়যুক্ত 
হইয়া _সর্ধদাই ক্লেশ তোগ করিয়] থাকে ॥ ৮৩ 

তম্মাদনর্থস্ত নিদানমর্থঃ 

পুমর্থসিদ্ধির্ন ভবত্যনেন। 
ততো বনান্তে নিবসম্তি সম্তঃ 

সন্যস্ত সর্ববং প্রতিকূলমর্থমূ ॥ ৮৪ 
* বনে ইতি বা পাঠঃ। 
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অন্বয়। তন্মাৎ সেই কারণে) অর্থঃ (ধন ) অনর্থন্ত ( অনর্থের ) নিদানং 

(মুল কারণ ), অনেন ( এই (অর্থের দ্বার ) পুমর্থসিদ্ধিঃ ) ( পুরুষার্থের সিদ্ধি) 

ন ভবতি (হইতে পারে ন1); ততঃ (সেই কারণে ) সন্তঃ (সাধুগণ ) প্রতিকুলং 
( মোক্ষমার্গের বিরোধী) সর্বৎ (সকল) অর্থ, (ধনকে ) সন্নাস্ত (পরিত্যাগ 

করিয়! ) বনাস্তে ( বনমধ্যে ) নিবসস্তি (বাস করিয়া থাকেন ) ॥ ৮৪ 

অনুবাদ। সেই হেতু অর্থ অনর্থের নিদান। এই অর্থের দ্বারা পুরুযার্থের 

(অর্থাৎ মোক্ষের ) সিদ্ধি হইতে পারে না; সেই জন্যই মোক্ষমার্গের প্রতিকূল 
বলিয়া সকলপ্রকার অর্থ ত্যাগ করিয়া সাধুগণ অরণ্যমধ্যে বাঁস করিয়া 
থাকেন ॥ ৮৪ 

বিরক্তি-ফলোপসংহারও। 
শ্রদ্ধাভক্তিমতীং সতীং গুণবতীং পুক্রান্ শ্রুতান্ সম্মতান্ 

অক্ষষ্যং বস্ ধন্যভোগবিভবৈ শ্রীস্ন্দরং মন্দিরম্। 
সর্ববং নশ্বরমিত্যবেত্য কবয়ঃ শ্রুত্যুক্তিভিযু“ক্তিভিঃ 

সংন্যস্যন্ত্যপরে তু তৎ স্থখমিতি ভ্রাম্যস্তি ছুঃখার্ণবে ॥৮৫ 

অন্বয্ন। শ্রদ্ধাভক্তিমতীং (শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন। ) গুণবতীং € গুণবতী ) সতীং 

( সাধবী পত্বী ), শ্রুতান্ ( স্কপণ্ডিত ) সম্মতান্ (অনুগত ) পুত্রান্ (পুত্রগণ) অক্ষষাং 

(ক্ষয় হইবার নহে এইরূপ ) বনু ( ধন) ধন্তভোগবিভবৈঃ (পুণ্যের দ্ব'রা লব্ধ 

নানাবিধ ভৌগসাধনবিভব-সমূহের দ্বারা) শ্রীস্থন্দরং ( পরম-শোভায় মনোহর ) 

মন্দিরং (ভবন ) সর্ব (এইপ্রকাঁর সকল বস্তৃই ) নশ্বরং (বিনাঁশশীল) ইতি (ইহা) 

শ্রত্যুক্তিভিঃ ( শ্রুতির বচনসমূহের দ্বার! ) যুক্তিভিঃ ( এবং যুক্তিসমূহের দ্বারা) 

অবেত্য ( বুঝিয়! ) কবয়ঃ ( তত্বর্শী ব্যক্তিগণ ) সং্থস্স্তি (সংশ্টাস অবলম্বন করিয়া 

থাকেন )। অপরে তু (কিন্তু প্রাকৃত ব্যক্তিগণ ) তৎ (সেই বস্তকেই) স্থখম্ 

( স্থখের হেতু) ইতি (এই প্রকার) [অবেত্য-_নিশ্চয় করিয়া] দুঃখার্ণবে ( ছুঃখ- 
সমুদ্রে ) ভ্রাম্যস্তি (ভ্রমণ করিয়া থাঁকে )॥ ৮৫ 

অনুবাদ। শ্রদ্ধা-ভক্তিসম্পন্না গুণবতী পতিব্রতা পত্বী, অনুগত এবং পণ্ডিত 

পুক্রগণ, প্রচুর ধন, ও পুণ্যবলে লব্ধ নাঁনাবিধ ভোগজন কবিলাসসামগ্রীতে পরিপূর্ণ 
পরম সুন্দর ভবন, এ সকল বস্তই বিনশ্বর, ইহা! শ্রুতিবাক্য এবং যুক্তিসমূছের 
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সাহাহোো বুঝিতে পারিয়, তরদশা ব/কিগণ সংঠাসাশ্রম অবলগন করিয়া ধাকেন । 

কিন্ত মোহাদ্ব ব্যক্তিগণ এই সকল বস্তকেই ( একমাত্র ) 'স্থখের সাধন বিবেচনা 

করিয়া, ছুঃখ-মমুত্রে পতিত হইয়া ঘুরিতে থাকে ॥ ৮৫ 

স্ুখমিতি মলরাশো যে রমস্তেহত্র গেহে 
ক্রিময় ইব কলত্র-ক্ষেত্র-পুত্রানুষক্ত্য। | 

স্ুরপদ ইব তেষাং নৈব মোক্ষপ্রসঙ্গ- 

স্্রপি তু নিরয়গর্ভাবান-ছুঃখপ্রবাহঃ ॥ ৮৬ 

অন্বয়। অত্র ( এই ) মলরাশৌ ( মলসমূহ-পরিপূর্ণ ) গেহে (গৃহে ) সুরপদ 
ইব (ইহা শ্বর্গসদৃশ এইপ্রকার বিবেচনা করিয়। ) কলব্র-ক্ষেত্র-পৃত্রানুষক্ত্য। (তত্র, 
ভূমি এবং পুত্র প্রভৃতির প্রতি একান্ত অন্ুরাগের বশে) সুখমিতি (ন্থখমাঁধন 

মনে রিয়া) ক্রিময়ঃ ইব (ক্রিমিসমূহের ন্যায়), যে (যাহারা) রমন্তে 
( রতি অন্থভব করে ), তেষাং ( তাহাদিগের ) মোক্ষপ্রসঙ্গঃ (মুক্তির সম্ভাবনা ) 

নৈব [ ভবতীতি শেষঃ-_-হইতে পারে না ]। অপিতু (কিন্তু) নিরয়গর্ডাবাসুঃখ- 
প্রসঙ্গঃ (নরক এবং গর্ভে বাসজনিত ছুঃখধারার সম্ভাবন। ) [ ভবতীতি শেষঃ 

_ হইয়। থাকে ]॥ ৮৬ | 

অন্বাদ। এই মলরাশিপূর্ণ গৃহকেই স্ব্গপদৃশ বিবেচন! করিয়!স্ত্রী, ভূমি 
এবং পুভ্রগণের প্রতি একান্ত আসক্তিবশতঃ ক্রিমিসদ্শ যে সকল বাক্তি প্রীতি 
অগ্ভভব করে, তাহাদের গোক্ষের সম্ভাবনা নাই; প্রত্যুত, (বারংবার ) নরক 
এবং গর্ভবানজনিত ছুঃখপ্রবাহ (তাহাদের বিরত হয় না )॥ ৮৬ 

যেষামাশ! নিরাশা স্তাৎ দারপিত্যধনাদিষু। 
তেষাং সিধ্যতি নান্যোং মোক্ষাশাভিমুখী গতিঃ ॥ ৮৭ 

অন্থয়। দারাপত্যধনাদিযু (পত্বী পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতিতে) যেষাং 
(যাহাদের) নিরাশ! ( নৈরাগ্তই ) আশ! (আশার স্থলাভিষিক্ত ), তেবাং 
( তাহাদিগেরই ) মোক্ষাশাভিমুখী (মোক্ষের দিকে অন্থকূল ) গতিঃ (যাত্রা) 
সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়); অন্যেষাৎ (অপর ব্যক্তিগণের ) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় 
না )॥ ৮৭ 

অন্থবাদ। পত্বী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি ভোগ্য বস্তদমূহে নিরাশাই 
 ধাছাদের আপার স্থলাভিষিক্ত হয়, তাহাদেরই মুক্তির দিকে অঙ্কুল গতি লি 

রা 

হয়,-ার্পর়ের হয় না ॥ ৮৭ 
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সওকশ্ার্ষয়পাপানাং শ্রততিমতা দিদ্ধাতবুনাং ধীমতাং 
নিত্যানিত্যপদার্ধশোধনমিদং যুক্ত মুহুঃ কুর্ধ্বতাম্। 

তন্মাদুখমহাঁবিরজ্ঞযসিমতাং মোক্ষৈক-কা্ষাবতাং 
ধন্যানাং স্ুলভং প্রিয়াদি-বিষয়েঘাশালতাচ্ছেদনম্ ॥ ৮৮ 

অন্য়। সংকর্ধক্ষয়পাপ]নাঁৎ (সাঁধুকার্যযের অনুষ্ঠান দ্বারা যাহাদের পাঁপ 
ক্ষয় হইয়াছে), শ্রুতিমতাঁৎ (যাহারা বেদার্থগ্রহণ করিক়াছে ), সিদ্ধাত্বনাং 

(যাহার্দের আত্মা যৌগবলে সমাঁধি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছে ), মৃহুঃ (বারংবার ) 

ইদং (এই পূর্বোক্ত প্রকার) নিত্যানিত্যপদার্থশোধনং (এই প্রকার বস্ত 

নিতা এবং এই প্রকার বস্ব অনিত্য, এই ভাবে বিচার ) ও যুক্ত। (যুক্তি দ্বারা ) 

কুর্বতাং (করিয়া! থাকেন) তম্মাৎৎ (সেই নিত্যানিতা বিচার হইতে ) উ 

মহাঁবিরক্ত্যসিমতাং ( উখিত তীব্রবৈরাগ্যদণ অসি যাহারা সংগ্রহ করিতে 

পারিয়াছে) মোক্ষৈক কাঁজ্ষাবতাৎ € একমাত্র মুক্তিকেই যাহারা অভিলাষকরে ) 
ধন্তানাং ) সেই ভাগ্যবান্ পুরুষগণেবই ) প্রিয়াদি-বিনয়েষু ( কান্ত! প্রভৃতি ভোগ্য- 

বন্তসমূহে ) আশালতাচ্ছেদনং (আঁশারূপ লতার উচ্ছেদ) স্থুলভং (স্থলভ ) 

[ তবতীতি শেষঃ - হইয়া থাকে] ॥ ৮৮ 

অন্ধবাদ। সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা ক্লীহাদের [ পুর্ব এবং বর্তমান 

জন্মাজ্জিত ] পাপের ক্ষয় হইয়াছে, ধ্যহারা বেদের অধায়ন করিয়াছেন, ধাহারা 

(প্রাণায়ামাদি দ্বারা ) সমাধি-সিদ্ধি লাভ করিতে পারিয়াছেন, যাহার! সর্বদাই 

যুক্তির সাহায্যে নিত্য এবং অনিত্য বস্তর বিবেক-ন্ঞাঁন লাভ করিয়াছেন, 
ধাহারা সেই বিবেক-জ্ঞান হইতে উদ্দিত তীব্র বৈরাগ্যবূপ অসি সংগ্রহ করিতে 

পাঁরিয়াছেন, এবং ধাহাঁর! একমাত্র মুক্তিরই কামনা করিয়া থাকেন, সেই সকল 

ধন্য মানবগণের পক্ষেই কান্ত। পুত্র প্রভৃতি ভোগ্য বিষয়সমূহে আশালতার উচ্ছেদ 

করা সলভ হইয়া থাকে ॥ ৮৮ 

সংসার-স্ৃত্যোরবর্লিনঃ প্রবেষ্টং 
দ্বারাঁণি চ ভ্রীণি মহান্তি লোকে। 

কান্তা চ জিহ্বা কনকঞ্চ তানি 

রুণদ্ধি যস্তস্ত ভয়ং ন মৃত্যোঃ ॥ ৮৯ 

অন্থয়। বলিনঃ ( বলবান্) সংসারমৃতে)াঃ (সংসারকপ মৃত্যুর ) প্রবেষ্টুং 

(প্রবেশ করিবার ) কান্ত] ( প্রিয়তম! ) জিহবা (রসনা) কনকঞ্চ ( এবং সুবর্ণ) 

£5 



৪২ সবর্বে?াত-দিদ্ব।তত-সাররিগংএাহ? । 

ত্রীণি (এই তিনটি ) মহাস্তি (বৃহৎ) দ্বারাণি ( দ্বারদ্বরূপ ) [ভবস্তি ইতি শেষঃ স 

হইয়া থাকে ]1 যঃ (যে ব্যক্তি) তানি (সেই তিনটি দ্বারকে ) রুণদ্ধি (রুদ্ধ 

করিয়া থাকে), তন্ত ( সেই ব্যক্তির) মৃুত্যোঃ (মৃত্যু হইতে) ন ভয্বং 
(তয় নাই)।॥ ৮৯ 

অন্বাদ। বলবান্ সংসার-রূপ মৃত্যুর ( মনুষ্য-শরীরে ) প্রবেশ করিবার জন্ত 
কান্তা, রসনা ও সুবর্ণ-_-এই তিনটি বস্তই সুপ্রশস্ত দ্বারস্বরূপ হইয়া থাকে | যিনি 
এই তিনটি দ্বারকে রুদ্ধ করিতে পারেন, অর্থাৎ এই তিনটি বস্ত্র প্রতি 

আসক্তি পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাঁহার আর মরণের ভয় থাকে না ॥ ৮৯ 

মুক্তি-গ্রীনগরস্ত ছুর্জয়তরং দ্বারং যদস্ত্যাদিমং 

তস্য দে অররে ধনং চ যুবতী তাভ্যাঁং পিনদ্ধং দৃঢ়মূ। 

কামাধ্যার্গলদারুণ! বলবতা দ্বারং তদেতৎ ত্রয়ং 

ধীরো৷ যস্ত ভিনভি সোহহতি স্থখং ভোক্ত,ং বিমুক্তিশ্রিয়স্ ॥৯০ 
অন্থয়। মুক্তিশ্রীনগরস্ত (মুক্তি-লক্গমী যে নগরে বিদ্ধমান আছেন, সেই 

নগরের ) ছুঙ্জয়তরং ( অতিশয় দুর্জঞ্জ ) আদিমৎ (প্রথম ) যত (যে) দ্বারং (একটি 
দ্বার) অস্তি (বিদ্যমান আছে ), ততন্ত ( সেই দ্বারের ) ধনং (অর্থ) যুবতী চ (এবং 

যুবতী স্ত্রী) দে (এই ছুইটি)) অরধুর (কপাট); তাভ্যাৎ (সেই ছুইখাঁনি কপাট দ্বারা) 
বলবতা ( অতিশয় প্রবল ) কামাখ্যার্গলদারুণ। (কাম নামক যে কা্টময় অর্গল, 

তাহা দ্বারা) দ্বার (এ দ্বার) (দৃঢ়ভাবে) পিনদ্ধং (আবৃত রহিয়াছে )। 

তদেতৎ ত্রয়. (সেই তিনটি বস্তু অর্থাৎ যুবতী, অর্থ এবং কামকে ) ষঃ (যে) 

ধীরঃ (ধীর ব্যক্তি) ভিনত্তি (ভেদ করিতে পারে), সঃ (সেই ব্যক্তি) 
বিমুক্তিশ্রিয়, ( মোক্ষলক্মীকে ) সুখৎ (সুখে ) ভোক্ত (ভোগ করিতে) অর্থতি 

( সমর্থ হয়) ॥ ৯০ 
অন্ুবাদ। যে নগরীতে মোক্ষ-লক্ষমী বাস করেন, তাহার প্রথম দ্বারটি 

অতিশয় ছুঙ্জয়। কারণ, ধন এবং যুবতী এই দুইটি (ভোগ্য বস্তই ) সেই 
স্বারের ছুইথানি কপাট। সেই কপাট ছুইখাঁনির দ্বারা এবং কামরূপ কাষ্ঠময় 
অর্গলের সাহায্যে এ দ্বার সুদৃঢ় ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে । এই তিনটি বস্তুকে যে 
ধীর ব্যক্তি ভেদ করিতে পরেন, তিনিই মোক্ষলঙ্মীকে ভোগ করিতে সমর্থ 
হইয়া থাকেন ॥ ৯০ 

আর্ঢস্ত বিবেকাশং তীব্রবৈরাগ্য-খড়িগনঃ। 
তিতিক্ষা-বর্মযুক্তন্ত প্রতিযোগী ন দৃশ্যতে ॥ ৯১ 
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অন্বয়। বিবেকাশ্বং (বিবেকরূপ অশ্খে ),আ্ঢশ্য যে ব্যক্তি আরোহণ 

করিয়াছে ), তীব্রবৈরাগ্য-খড়িগনঃ (তীব্র বৈরাগ্যরূপ অসি যাহার আছে ), 

তিতিক্গা-বন্বযুক্তস্ত (এবং সহনশীলতারূপ বশ্ম যে ব্যক্তি পরিধান করিয়াছে, 

সেই ব্যক্তির ) প্রতিযোগী ( প্রতিদ্বন্দী ) ন দৃশ্ঠতে (দৃষ্ট হয় না )॥ ৯১ 
অন্থবাঁদ। যে ব্যক্তি বিবেকব্ধপ অশ্বে আরোহণ করিয়াছেন, তীব্র বৈরাগ্য- 

রূপ অসি ধাহার অধিকৃত, এবং যিনি তিতিক্ষাঁরূপ বর্ম পরিধান করিয়াছেন, 

তাহার প্রতিদন্বী দেখিতে পাওয়| যাঁয় না ॥ ৯১ 

বিবেকজাং তীব্রবিরক্তিমেব 
মুক্তেনিদানং প্রবদত্তি সম্তঃ। 

তম্মাদৃবিবেকী বিরতিং মুমুক্ষুঃ 

সম্পাদয়েৎ তাং প্রথমং প্রবত্বাৎ ॥ ৯২ 

অন্বয়। সন্তঃ (সাধুগণ) বিবেকজাৎ ( সদসদ্বিচার হইতে প্রস্থত ) তীব্র- 
বিরক্তিমেব (তীব্র বৈরাগ্যকেই ) মুক্তেঃ (মোক্ষের) নিদাঁনং (মূলকারণ ) 
প্রবদস্তি (বলিয়া! থাকেন ); তম্মাৎ (সেই কারণে) বিবেকী (বিবেকসম্পন্ন) মুমুক্ষঃ 

( মোক্ষার্থী পুরুষ ) প্রধত্রাৎ ( যত্বের দ্বারা) তাং ( সেই বৈরাগ্যকেই ) প্রথমং 

(প্রথমতঃ ) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবেন )॥ ৯২ 

অন্থবাদ । সৎ এবং অসদ্বস্তর বিচার হইতে প্রস্থত তীব্র বৈরাগ্যকেই 

সাধুগণ মুক্তির মূল কারণ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন। সেইজন্য বিবেক- 
সম্পন্ন মোক্ষার্থী পুরুষ প্রযত্তের দ্বারা প্রথমতঃ সেই বৈরাগ্যকেই সম্পাদিত 
করিবেন ॥ ৯২ 

পুমানজাতনিবে দে! দেহবন্ধং জিহাসিতুম্। 
নহি শরোোতি নির্বেবেদে। বন্ধভেদে! মহানসৌ ॥ ৯৩ 

অন্বয়। অজাতনির্বেদঃ (যাহার বৈরাগ্যের উদয় হয় নাই, এইরূপ ) 

পুমান্ ( পুরুষ ) দেহবদ্ধং ( দেহরূপ বদ্ধনকে ) জিহাসিতুৎ ( উচ্ছিন্ন করিবার 

ইচ্ছা করিতেও ) নহি শক্তি (সমর্থ হয় না)) [ বন্মাৎ যেহেতু] অসৌ (এই) 
নির্ধেদঃ (বৈরাগ্যই ) ম্হান্ (প্রবল) বন্ধভেদঃ (বন্ধন ভেদ করিবার 

উপায় )॥ ৯৩ 

অন্ুবাদ। যাহার বৈরাগ্য হয় নাই, সেই পুরুষ দেহরূপ বন্ধনকে ছিন্ন 

করিবার ইচ্ছাও করিতে পারে না। এই বৈরাগ্যই বন্ধন ভেদ করিবার মছাঁন্ 
উপায় ॥ ৯৩ 



88 গর্ধববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ| 

বৈরাগ্যরহিতা এব যমালয় ইবালয়ে। 
ব্লিশ্রন্তি ভ্রিবিধৈস্তাপৈর্মোহিতা অপি পণ্ডিতাঃ ॥ ৯৪ 

অন্বয়। বৈরাগ্যরহিতা এব (ঘাহাদের বৈরাগ্য উদ্দিত হয় নাই, তাহারাই) 

পণ্তিতা অপি ( পণ্ডিত হইলেও) মোহিতাঃ (মোহপরবশ হইয়া) ভ্রিবিধৈঃ তাপৈঃ 

(তিন প্রকার তাপের দ্বার! ) ক্রিশ্বস্তি (ক্রেশপ্রাঞ্থ হইয়! থাকে ) ॥ ৪৪ 

অন্ুবাদ। যাহার! 'বৈরাগ্যহীন, তাহারা পণ্ডিত হইলেও মোহপরবশ হইয়। 
আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ তাপের দারা ক্রেশ প্রাপ্ত 

হইয়া থাকে ॥ ৯৪ 

শমাদিসাধন-নিরূপণম্ । 
শমে৷ দমস্তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রদ্ধ! ততঃ পরমৃ। 

সমাঁধানমিতি প্রোক্তং ষড়েবৈতে শমাদয়ঃ ॥ ৯৫ 
অন্বয়। শমঃ ( শম) দমঃ (দম ) তিতিক্ষা (সহিষ্ণুতা ) উপরতিঃ (সর্্যাস) 

অন্ধ। (বিশ্বাস ), ততঃ পরং (তাহার পর) সমাধানৎ (সমাধি ), ইতি (ইহা) 

প্রোক্তং (কথিত হইয়াছে )১। এতে (এই ) শমাদয়ঃ ( শম প্রভৃতি উপায় ) ষড়্ 
এব ( ছয়টিই ) [ ভবস্তীতি শেষঃ » হইয়! থ্যকে ]॥ ৫ 

অনুবাদ | শম, দম, তিতিক্ষা, সন্ন্যাস, শ্রদ্ধ। এবং তৎপরে সমাধান [ কথিত 

হইয়। থাকে 1) এই শমাদি [ উপায় ] ছয়টিই [ হইয়। থাকে ] ॥ ৯৫ 

শমঃ 
একবৃত্ত্যৈব মনসঃ স্বলক্ষ্যে নিয়তস্থিতিঃ 
শম ইত্যুচ্যতে সন্ভিঃ শমলক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৬ 

অন্বয়। মনসঃ ( অন্তঃকরণের ) স্বলক্ষ্যে (নিজের লক্ষ্য বস্তুতে ) একবুত্তা। 
(একাকার বৃত্তির দ্বারা ) এব ( ই ) নিয়তস্থিতিঃ (অচঞ্চল ভাবে অবস্থানই ) শম- 
লক্ষণবেদিভিঃ (শমের লক্ষণ ধাহারা জানেন এই প্রকার ) সপ্ভিঃ (সাধুগণ কর্তৃক) 
শমঃ (শম ) ইতি ( এই বলিয়া ) উচ্যতে (উক্ত হইয়া থাকে ) ॥ ৯৬ 



সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। ৪৫ 

অন্থবাদ। ধ্যেয় বস্ততে একাকার বৃত্তির দ্বার চিত্তের নিয়ত অবস্থিতিই 
শম? এইরূপ শমলক্ষণবিৎ সাধুগণ নির্দেশ করেন ॥ 

উত্তমো মধ্যমশ্চৈব জঘন্যশ্চেতি চ ত্রিধা। *% 
নিরূপিতো। বিপশ্চিন্ভিঃ তত্তল্লক্ষণবেদিভিঃ ॥ ৯৭ 

অন্বয়। তত্ন্বক্ষণ-বেদিভিঃ ( বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ ) বিপশ্চিন্তিঃ (পণ্ডিতগণ 

কতৃক ) উত্তমঃ (উত্তম ) মধ্যমঃ (ম্ধ্যম) জঘন্যশ্চ (এবং অধম ) ইতি (এইরূপে) 
সশমঃ (সেই শম) ত্রিধা (ব্রিবিধ) নিরূপিতঃ ( নির্ণীত হইয়া থাক )॥ ৯৭ 

অন্থবাদ। বিশেষ-লক্ষণজ্ঞ পপ্ডিতগণ এই শম তিন প্রকার, এইরূপ নিরূপণ 

করিয়। থাকেন; যথা--উত্তম, মধ্যম এবং অধম ॥ ৯৭ 

স্ববিকারং পরিত্যজ্য বস্তৃমাত্রতয়া স্থিতিঃ। 

মনন; মোতম। শান্তিত্র গ্ধনির্ব্বাণলক্ষণ| ॥ ৯৮ ৃ 
অন্বয়। ন্ববিকারং ( নিজ বিকাঁরকে ) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া ) বস্ত- 

মাত্রতয়! (কেবল বস্তৃত্বরূপে ) মনসঃ ( অন্তঃকরণের )যা স্থিতিঃ (যে অবস্থান ), 

স| (তাহাই) উত্তমা ( উৎকৃষ্ট ) ব্রহ্মনির্ববাণলক্ষণ। ( পরক্রহ্গলয়ন্ব রূপা) শাস্তিঃ 

(শম ) [ উচ্যতে ইতি শেষঃ - কথিত হয় ]॥ ৯৮ 

অনুবাদ । নিজ বিকারকে [ একেবারে ] পরিত্যাগ করিয়া কেবল পরমার্থ- 

বস্ত-স্ববূপে চিত্তের যে অবস্থান, তাহাই উত্তম শম; তাহাই ব্রহ্গনির্ববাণ- 
স্বরূপ ॥ ৯৮ 

গ্রত্যক-প্রত্যয়-সন্তান-প্রবাহ-করণং ধিয়ঃ। 

যদেষা মধ্যমা! শান্তিঃ শুদ্ধনতৈকলক্ষণ| ॥ ৯৯ 
অন্থয়। ধিয়ঃ ( অন্তঃকরণের ) যৎ (যে) প্রত্যক্-প্রত্যয়-সন্তাঁন-প্রবাহ- 

করণং (বাহ বস্ত ব্যতিরেকে কেবল সেই আভ্যন্তর বস্তকে অবলম্বন করিয়! ধারা- 

বাহিকরূপে একাকার পরিণামরূপ প্রত্যয়সমূহের স্থষ্টি), এষ (ইহাই ) শুদ্ধসটত্বৈক 
লক্ষণ! ( বিশুদ্ধসত্বন্ববূপ ) মধ্যমা ( মধ্যম) শাস্তিঃ (শম )[ উচ্যতে ইতি শেষঃ- 

কথিত হইয়। থাকে ]॥ ৯৯ 

অনুবাদ। (বাহ্ বস্তর সম্পর্ক একেবারে পরিত্যাগ করিয়।) মনের যে, 

আত্যন্তর বস্ততে একজাতীয় প্রত্যয়সমূহের ধারা সম্পাদন, তাহাই মধ্যম শাস্তি 
বলিয়! উক্ত হইয়। থাকে? ইহার নাম বিশুদ্ধ সত্ব ॥ ৯৯ 

* জঘন্ক ইতি চত্রিধ! ইতি বা পাঠঃ। 
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বিষয়-ব্যাপৃতিং ত্যক্ত। শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ। 
মনসশ্চেতরা শাস্তিঃ মিশ্রতৈ কলক্ষণ! ॥ ১০০ 

অন্বয়। বিষয়ব্যাপৃতিং ( বিষয়ান্তরে সঞ্চার ) ত্যক্তণ (পরিত্যাগ করিয়া) 
শ্রবণৈকমনঃস্থিতিঃ (বেদাস্তবাঁক্যের শ্রবণে মনের স্থিরতা ) মনসঃ (অন্তঃকরণের) 
ইন্ছরা শাস্তিঃ (অধম শম) মিশ্রসত্বৈকলক্ষণ! ( ইহা মিশ্রসত্বস্বরূপ ) [ কথ্যতে 

ইতি শেষঃ - কথিত হইয়া থাকে ]? ১৯০ 

অন্ুবাদদ। বাহাবিষয়সমুহে সঞ্চার পরিত্যাগপূর্বক বেদাস্তবাক্যের দ্বারা 

আত্মার স্বরূপ শ্রবণরূপ বিষয়ে চিত্তের যে স্থিরতা, তাহাই চিত্তের মধ্যম শম 

ইহারই নাম মিশ্রসত্ব ॥ ১০০ 

প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-মদ্ভাবে শমঃ সিধ্যতি নান্যথ] | 

তীব্র! বিরক্ভিঃ প্রাচ্যাঙ্গমুদীচ্যাঙ্গং দম দয়ঃ ॥ ১০১ 
অশ্বয়। প্রাচ্যোদীচ্যাঙ্গ-সপ্তাবে (পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী অঙ্গের সম্ভাব হই- 

লেই ) শমঃ (শম) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়া থাকে ), অন্যথা ( অন্তপ্রকারে ) ন 

( সিদ্ধ হয় না)। তীব্র। (তীব্র) বিরক্তিঃ ( বৈরাগ্য ) প্রাচ্যাঙ্গং (পূর্ববর্তী অজ ), 

দমাদয়ঃ (দম প্রভৃতিই ) উদীচ্যাঙ্গম্ (উত্তরবর্ভী অঙ্গ )॥ ১০১ 

অনুবাদ। প্রাচ্য এবং উদীচ্য ( অর্থাৎ পূর্ববর্তী 'এবং পশ্চাদবর্তী ) অঙ্গের 
স্তাৰ হইলেই এই শম সিদ্ধি লাভ করে। তীব্র বৈরাগ্যই ইহার পূর্ববর্তী অল, 

এবং দম (প্রভৃতি ( বক্ষ্যমাণ উপায়গুলিই ) পরবর্তী [অঙ্গ হইয়া থাকে] ॥ ১০১ 

কামঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ মদে! মৌহশ্চ মঙনরহ | 

নজিতাঃ ষড়িমে যস্য *্* তস্য শাস্তি ন সিধ্যতি ॥ ১০২ 
অ্থয়। কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (কোপ) লোভঃ (লোভ ) মদঃ ( মদ ) 

মৌহঃ (মোহ) মৎসরশ্চ ( এবং মৎসর ১, ইমে (এই ) ষট্ (ছয়টি ) যস্ত (যে 

ব্যক্তির) ন জিতাঃ (বশীকৃত হয় নাই), তশ্ত (তাহার) শান্তিঃ (শম) ন 
সিধযতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ১০২ 

অনুবাদ। কাম, ক্রোধ, লোভ, অভিমান, মোহ এবৎ পরগুণবিদ্বেষ, এই 

ছয়টি (রিপু) ষাহার বশীকৃত হয় নাই, তাহার শাস্তি সিদ্ধ হয় না ॥ ১৯২ 

শব্দাদি-বিষয়েভ্যে। যে বিষবন্ন নিবর্ততে । 

তীব্রমোক্ষেচ্ছয়। ভিক্ষুত্তম্ত *% শান্তিরে্ন বিছ্বাতে ॥ ১০৩ 
অন্থয়। যঃ (যে) ভিক্ষুঃ (সন্ন্যাসী) তীবমোন্সেগ্ছয়া (মুক্তিতে উৎকট 

* বড়িমে যেন ইতি বা পাঠঃ 
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অভিলাষ নিবন্ধন) বিষবৎ ( বিষসদৃশ ) শব্দাদি-বিষয়েভ্যঃ ( শব্দাদি-ভো গ্যবস্ত- 

সমূহ হইতে ) ন নিবর্ভতে (নিবৃত্ত হয় না), তন্ত (তাহার ) শাস্তিঃ (পশম) ন 
বিগ্কতে (হইতে পারে না)? ১০৩ 

অনুবাদ। মোক্ষে তীব্র জভিলাষ বশতঃ যে সন্যাসী বিষসদৃশ শব্দাদি 

ভোগ্যবস্ত হইতে নিবৃত্ত হয় ন', তাহার শাস্তি হইতে পায়ে না? ১০৩ 

যেন নারাধিতে। দেবে! যস্ত নো! গুর্ববনুগ্রহঃ 1 

ন বশ্যং হৃদয়ং যস্য তস্য শান্তিন্ন সিধ্যত্তি ॥ ১০৪ 
অশ্বয়। ' যেন (যে থাক্তি-কর্তৃক ) দেবঃ (ইষ্ট দেবতা ) ন আরাধিতঃ (উপা- 

সিত হয় নাই), যস্ত (যাহণর উপর ) গুর্বনুগ্রহঃ (গুরুর কৃপা নাই) যস্ত (যাহার) 

হদয়ং (অন্তঃকরণ ) ন বশ্ঠং ( বশীভূত হয় নাই ) তশ্ত (সেই ব্যক্তির) শীস্তিঃ 
( শম) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হইতে পাঁরে না )।॥ ১০৪ 

অনুবাদ | যে দেবতার আরাধন! করে নাই, যাহার উপর গুরুর রূপ!-নাই, 

এবং যাহার অন্তঃকরণ বশীভূত হয় নাই, সেই ব্যক্তির কখনই শম সিদ্ধ 
হয় না ॥ ১০৪ 

মনঃপ্রসাদ-সাঁধনম্। 
মনঃপ্রসাঁদসিদ্ধার্থং সাধনং শ্রুয়তাং বুধৈঃ। 
মনঃপ্রসাঁদে। যতসত্বে যদভাবে ন সিধ্যতি॥ ১০৫ 

অন্বয়। যৎসত্বে (ধাহ] বিদ্ভমান থাকিলে ) যনঃপ্রসাদঃ ( চিত্তের প্রসন্নতা ) 

[ ভব্তীতি শেষঃ » হইয়। থাঁকে ], যদভাবে (যাহার অভাব হইলে )ন সিধ্যতি 

(মনঃপ্রসাদ সিদ্ধ হয় না)) মনঃপ্রসাদসিদ্ধার্থ, (মনের প্রসন্রতা-সিদ্ধির জন্য ) 

সাধনং (সেই সাধন ) বুধৈঃ ( পণ্ডিতগণ-কর্তৃক ) শ্য়তাম্ (শ্রুত হউক )॥ ১০৪ 
অন্গবাদ ৷ যাহ। হুইলে চিত্তের প্রসন্নতা অবশ্ঠ হয়, [ এবং ] যাহার অভাবে 

[ চিত্তের প্ররুন্নতা ] হয় না, চিত্তের প্রসন্নতা সম্পাদনের সেই সাধন [ কি, তাহা ] 
পণ্ডিতগণ শ্রবণ করুন ॥ ১০৫ 

্রহ্মচর্য্যমহিংস! চ দয়। ভূতেম্ববত্রতা। 

বিষয়ে্তিবৈতৃষ্ত্যং শৌচং দর্তবিবর্জনমূ ॥ ১০৬ 
অন্বম্ন। ব্রন্গচর্যাং £ মৈথুনবর্জন ), অহিৎসা (প্রাণিহিৎসা-বর্জন ), ভূঁতেষু 



৪৮ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। 

(জী বগণের প্রতি ) দয়! ( করুণ! ), অবক্রতা ( সরলতা ), বিষয়েযু (বিষয় 

সমূহে ) অতিবৈতৃষ্ক্যৎ (অত্যন্ত বিতৃষ্ণ। ) শৌচং (বাহা এবং আত্যন্তর শুচিতা ) 
দস্তবিবর্জন (দাস্তিকতা পরিহার ) ॥ ১০৬ 

অন্থবাদ। মৈখুন-বজ্জন, প্রাণিহিৎসা-পরিত্যাগ, জীবসনূহে করুণা, সরলতা, 
ভোগ্য বস্তসমূহে অতিশয় বৈরাগ্য, লহ এবং আভ্যন্তর শৌচ, অদান্তিকতা॥ ১০৬ 

সত্যং নিন্দ্মতা হ্থ্র্য্যমভিমানবিবর্জনম্। *% 

ঈশ্বরধ্যানপরতা৷ ব্রহ্মবিস্তিঃ সহ স্থিতিঃ ॥ ১০৭ 
অন্বয় | সত্যং (মিথ্যাব্যবহাঁর পরিত্যাগ ), স্থৈর্যযং (স্থিরতা ), অভিমাঁন- 

বিবজ্জনৎ ( অভিমান পরিহার , ঈশ্বরধ্যানপরতা৷ (ঈশ্বর-চিন্তাভ্যাস ), ব্রহ্গবিত্তিঃ 

( বরহ্ষজ্ঞব্যক্তিগণের ) সহ (সহিত ) স্থিতিঃ ( অবস্থান ) ॥ ১০৭ 
অনুবাদ। মিথ্যা-ব্যবহার-বজ্জন, স্থিরতা, অভিমানত্যাগ, ঈশ্বরচিন্তাভ্যাস, 

ব্রহ্মবিদগণের সহিত অবস্থান ॥ ১০৭ 

জ্ঞানশীস্ত্রকপরতা সমতা স্থুখুঃখয়োঃ | 
মানানাসক্তিরেকান্তশীলতা চ মুমুক্ষতা ॥ ১০৮ 

অন্বয়। জ্ঞানশান্ত্রকপরতা ( অধ্যাত্মশাস্ত্রেরে অনুশীলন ), স্থখহুঃখয়োঃ 
(স্থথে ও ছুঃখে) সমতা ( অবিচলভাবে স্থিতি), :মানানাঁসক্তিঃ (সম্মানে 
অনাসক্তি, নি্জনবাস-রতি ও মোক্ষলাভের ইচ্ছা ॥ ১০৮ 

অনুবাদ। অধ্যাত্মশাস্ত্রের অনুশীলন, ছ্বধে ও ছুখে চঞ্চল না হওয়া, 

সম্মানে অনাসক্তি, নিজ্জনবাস-রতি ও:মোক্ষলাভের ইচ্ছা! ॥ ১০৮ 

যস্যৈতদৃবিগ্তে সর্ববং ত্বস্ চিত্তং প্রসীদতি | 
নত্বেতদ্বন্মশূন্যস্ত প্রকারন্তিরকোঁটিভিঃ ॥ ১০৯ 

অন্থয়। যন্ত (যাহার) এতৎ (এই) সর্বং (সকল) বিগ্ভতে (বিগ্কমান 
আছে ), তন্ত ( তাহার ) চিত্ত ( অস্তঃকরণ) প্রসীদতি (প্রসন্ন হয় ); এতত্বশ্ম- 
ূনতস্ত (এই কয়টি ধর্ম যাহার নাই, তাহার ) প্রকারাস্তরকোটিভিঃ (অন্ত কোটি 
উপায়ের দ্বারাও) [ ন প্রসী্দতি ইতি শেষঃ » অন্তঃকরণ প্রসন্ন হয় ন| ] ॥ ১০৯ 

অন্থবাদ। এই সকল ধর্ম যাহার বিদ্কমান আছে, তাহারই অন্তঃকরণ প্রসন্ন 
হইয়া থাকে, কিন্তু যাহার এই কয়টি ধর্ম নাই, তাহার অন্ত কোটি কোটি 
উপায়ের দ্বারাও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইতে পারে না ॥ ১০৯ 

* অভিমান বিসর্জনমিতি ব1 পাঠ2। 



ব্রঙ্মচধ্যমৃ। 
স্মরণং দর্শনং স্ত্রীণাং গুণকন্মানুকীর্তনম্। 
সমীচীনত্বধীস্তান্্ প্রীতিঃ সম্ভাষণং মিথঃ ॥ ১১০ 

সহবাসশ্চ সংসর্গঃ অ্টধা মৈথুনং বিছুঃ। 
এতদ্বিলক্ষণং ব্রন্ষচর্ষ্যং চিত্ত-প্রসাদকম্ ॥ ১১১ 

অন্থয়। স্ত্রীণাং (রমণীগণের ) ম্মরণৎ (চিন্তা), দর্শনং ( বিলৌকন), 
গুণকশ্মান্ুকীর্তভনং (গুণ ও কর্মের প্রশংস! ), তাস্থ (তাঁহাদের উপর ) সমী- 

চীনত্বধীঃ (চারুতা-বোধ ), প্রীতিঃ (ভালবাসা ), মিথ: ( অন্টোন্ত ) সম্তাষণং 

(আলাপ ), সহবাসঃ ( একত্রবাস ), সংসর্গ: (সঙ্গম ), অষ্টধা (এই অষ্টপ্রকার ) 

মৈথুনং ( মৈথুন ) বিছঃ ( ইহা অভিজ্ঞব্যক্তিগণ বুঝিয়৷ থাকেন ); এতরদ্বিলক্ষণং 
( এই কয়টির বিপরীত আচরণ ) ব্রহ্মচর্ধ্যং (ব্রহ্গচর্য্যই ) চিত্রপ্রসাদনং (চিত্ের 
প্রসন্নতার কারণ ) ॥ ১১০--১১১ 

অস্থবাদ। রমণীগণের চিন্তা অবলোকন এবং গুণ ও বর্শের প্রশংসা, 

তাহাদিগকে রমণীয় বলিয়া! বোধ করা, তাহাদের প্রতি প্রেম, এবং অঙ্থ্রাগ- 

পূর্বক পরস্পর সম্ভাষণ, তাহাদের সহিত একত্র অবস্থান এবং সঙ্গম, এই অষ্ট 

প্রকার ব্যবহারকেই ( পণ্ডিতগণ ) মৈথুন বলিয়! বিবেচনা করিয়] থাকেন। এই 

কয়টির পরিবর্জনই ব্রহ্গচর্ধ্য। (ক্রঙ্গচর্্যই ) চিত্তের প্রসন্নতার হেতু [হইয়া 
থাকে ]॥ ১১০--১১১ 

অহিংসা। 
অহিংসা বাউঅনঃকায়ৈঃ প্রাণিমাত্রাপ্রগীড়নমূ। 
স্বাত্মবব সর্ববভূতেষু কায়েন মনল! গিরা ॥ ১১২ 

অন্বয়। বাঙমনঃকাঁয়ৈঃ (বাক্য মন: এবং শরীরের দ্বার! ) প্রাণিমাত্রা- 

প্রপীড়নং ( জীবমান্রকেই কোন প্রকার গীড়ন না করা) কায়েন (দেহ দ্বারা) 
মনসা (মনের দ্বারা ) গিরা ( বাক্যের দ্বারা ) সর্বভূতেযু (সকল প্রাণীতেই ) 

স্বাত্ববৎ (নিজের আত্মার হ্ায়) [ব্যবহরণমিতিশেষঃ » ব্যবহার করাই] 
অহিংস। ( অহিংসা )॥ ১২২ 

৭ 



৫০ সর্বহেদাস্ত-সিদ্বান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

অন্থুবাদ। বাক্য মনঃ এবং দেহের দ্বারা কোন প্রাণীকেই কেশ প্রদান না 
করা এবং শরীর, মন: এবং বাকোর দ্বারা সকল জীবের প্রতিই নিজের আত্মার 
নায় ব্যবহার করাই অহিৎসা॥ ১৯১২ 

দয়া-বন্রতে | 

অনুকম্পা দয়! সৈব প্রোক্তা বেদান্তবাদিভিঃ। 

করণ-ত্রিতয়েঘেকরূপতাহবক্রতা মতা ॥ ১১৩ 
অন্থয়। [| লোকে -যাহ! জগতে ] অন্কম্প। ( অন্থুকম্প।) [ ইতি প্রসিদ্ধ 

সবলিয়! প্রসিদ্ধ আছে ] বেদাস্তবাদিভিঃ ( বেদাস্তব্যাখ্যাতৃপপ্ডিতগণকর্তৃক ) 

সৈব (তাহাই ) দয়! প্রোক্ত! ( দয়া বলিয়া কথিত হইয়াছে); করণত্রিতয়েষু 

( কর্ধেশ্্রিয় জানেন্ত্িয় এবং অন্তরিন্দ্িয়ের ) একরূপতা! € এক ভাবে প্রবৃত্তিই ) 

অবক্রতা ( অবক্রতা৷ বলয়! ) মতা ( সম্মত হইয়। থাকে )॥ ১১৩ 

অনুবাদ । [ লোকে যাহা ] অন্থকম্প। [ বলিয়া প্রপিদ্ধ আছে], বেদাস্ত- 

শাস্ত্রের ব্যাখ্যাতূগণ তাহাঁকেই দয়া বলিয়া থাকেন। বর্শেন্দ্িয় জ্ঞানেজ্্িয়ও 

অন্তুয়িন্দিয়ের দ্বারা একই প্রকার ব্যবহার ( অর্থাৎ মনে একরূপ, চক্ষু প্রভৃতিতে 
আর একরূপ এবং বাক্য প্রভৃতিতে অন্তরূপ ব্যবহার, যাহা খল ও কুটিল ব্যক্তির 

অভ্যন্ত, তাহার একেবারেই বর্জন অর্থাৎ অন্তরে যেরূপ, বাহিরেও সেইরূপ 

ব্যবহারই ) অবক্রত। বলিয়! বিবেচিত হয় ॥ ১১৩ 

বৈতৃষ্যমৃ। 
ব্রহ্গাদিস্থাবরাস্তেযু বৈরাগ্যং বিষয়েঘবনু । 
যখৈব কাকঝিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ঘ্মলমূ ॥ ১১৪ 

অন্বয়। যথৈব (যে প্রকারে ) কাকঝিষ্ঠায়াং (কাঁকের ঝিষ্টার উপর ), 
তথ! (সেইরূপ ) ব্রঙ্গাদিস্থাবরাস্তেযু (ব্রহ্মলোক হইতে স্থাবর পর্যযস্ত ) বিষয়েযু 

( ভোগ্যবস্তনমূহে ) বৈরাগ্যং (বিরক্তিঃ) অন্ত (অনুগত) যৎ (যাহা), তৎ 

(তাহাই ) নির্মলং (বিমল) বৈরাগ্য ( বৈরাগ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে )॥ ১১৪ 

অন্বাদ। কাকের বিষ্ঠাতে যেরূপ বিরক্তি থাকে, ব্রন্লোক হইতে স্থাবর 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ। ৫১ 

পর্যযস্ত ভোগ্যবস্ত মাত্রেই সেইরূপ বৈরাগ্য থাকা নির্মল বৈরাগ্য বো বৈতৃষ্য 
বলিয়৷ বিবেচিত হয় )॥ 

শৌচম্। 
বাহমাভ্যস্তরং চেতি দ্বিবিধং শৌচমুচ্যতে । 
সজ্জলাভ্যাং কৃতং শৌচং বাং শারীরিকং স্মৃতয্ ॥ * ১১৫ 

অন্বয়। বাহ্ম্ (বাহ ) আভ্যন্তবৎ চ (এবং আভ্যস্তর) ইতি (এইভাবে) 
শৌচৎ ( শৌচ) দ্বিবিধং ( ছুই প্রকাঁর ) উচ্যতে ( কথিত হইয়! থাকে ১7 মৃজ্জ- 

লাভ্যাৎ (মৃত্তিকা ও জলের দ্বার সম্পাদিত ) শারীরিকং (শরীর সম্বন্ধে ) শৌচং 
( শৌচ) বাহাং (বাহ্ বলিয়! ) স্বৃতম্ (ধর্মশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ) ১১৫ 

অনুবাদ । শৌচ ছুই প্রকার কথিত হইয়াছে ; যথা বাহা এবং আভ্যন্তর। 

মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা যে ঠহিক শৌচ তাহাই বাহ শৌচ বলিয়! স্মতিশান্ত্ে 
উক্ত হইয়াছে ॥ ১১৫ 

অজ্ঞান-দুরীকরণং মানসং শৌচমান্তরম্। 
অন্তঃশৌচে স্থিতে সম্যগ, বাহ্ং নাবশ্টকং নৃণাম্ ॥ ১১৬ 

অন্বয়। মানসং (মনের ) শৌচং (শোঁচই ) আস্তরৎ ( আসন্তর শৌচ ) 
[ তাহাই ] অজ্ঞান-দূরীকরণং (অজ্ঞানের নিরাকরণ ) [ ভবতীতি শেষ:- 
হইয়! থাকে ] অন্তঃশৌচে ( অন্তঃশৌচ ) সম্যক (সম্যক্প্রকারে ) স্থিতে ( সিদ্ধ 
হইলে) নৃণাৎ (মন্ুষ্যগণের ) বাহাৎ (বাহা) শৌচং (শৌচ) ন আবশ্তকং 
(আবশ্তক হয় না) ॥ ১১৬ 

অন্ুবাদ। মনের বিশ্ুদ্ধতাই আস্তর শৌচ, তাহাও অজ্ঞানকে দুর করা 
ছাড়া! অন্ত কিছু নহে। অন্তঃশৌচ অর্থাৎ মনের বিশুদ্ধি সম্যক্প্রকারে সিদ্ধ 
হইলে মন্ুষ্যগণের আর বাহা শৌচ আবশ্তক হয় না ॥ ১১৬ 

দর্ভঃ । 
ধ্যানপুজাদিকং লোকে দ্র্টর্য্যেব করোতি যঃ। 
পারমার্থিক-ধীহীনঃ স দস্তাচার উচ্যতে 
পুংসম্তথানাচরণমদস্তিত্বং বিছুবু ধাঃ ॥ ১১৭ 

অন্থয়। দরষ্টরি (দেখিবার লোক বিদ্বমান থাকিলে) এব (ই )লোকে 

"* শারীরকমিতি বা পাঠঃ। 
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(সংসারে ) ধঃ (যে ব্যক্তি) ধ্যানপুজাদিকং (ধ্যান ও পৃজ। প্রভৃতি ) করোতি 

(করিয়৷ থাকে, কিন্তু) পারমার্থিক-ধীহীনঃ €শ্রদ্ধাহীন), সঃ (সেই ব্যক্তি) দস্তাচারঃ 

(দস্তাচার বলিয়] ) উচ্যতে (কথিত হইয়া থাকে )। পুংসঃ ( পুরুষের ) তথা 
অনাচরণৎ (সেইরূপ আচার না ঝরাকেই) বুধা: (পণ্ডিতগণ ) আনন্তিত্বং 

(অদস্ভিত্ব বলিয়া) বিদুঃ (জানিয়া থাকেন )॥ , 

অনুবাদ । দেখিবার লোক বিদ্যমান থাকিলে (কেবল দেখাইবার জন্যই ) 

এই সংসারে যে বাক্তি ধান ও পূজা প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, সেই 
শন্ধাবিহীন ব্যক্তিকেই দস্তাচার বলা যায়। এই প্রকার দস্তাচার পরিত্যাগ 

করাকেই পণ্ডিতগণ আদস্তিত্ব বলিয়! নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ 

সত্যম্। 
যৎ স্বেন দৃষ্টং সম্যক্ চ শ্রুতং তন্তৈব ভাষণমৃ। 
সত্যমিত্যুচ্যতে ব্রহ্ম সত্যমিত্যভিভাষণম্ ॥ ১১৮ 

অন্থয়। ম্বেন (নিজে) যত (যাহ! ১ দৃষ্টৎ ( দেখিয়াছে), সম্যক চ (এবং 

সমীচীনভাধে ) শ্রুতৎ (শুনিয়াছে ), তন্ত এব (তাহারই ) ভাষণং (কথন) 
সত্যম্ ইতি (সত্য বলিয়া) উচ্যতে ( কথিত হইয়া থাকে ) ব্রহ্গ (ব্রহ্মই ) সত্যৎ 
( সত্য ) ইত্যভিভাষণৎ ( এই প্রঞ্চার সর্বদা মুখে বলাও ) সত্যমিত্যুচ্যতে ( সত্য 
বলিয়া কথিত হইয়াছে )॥ ১১৮  + 

অন্থবাদ। যাহ! শ্বয়ং দেখিয়াছে ব। ভাল করিয়া (বিশ্বস্ত ব্যক্তির নিকটে ) 
শুনিয়াছে, তাহারই কথনকে সত্য বলা যার এবং সর্বদা দ্ব্রহ্ষই সত্য” এই 
প্রকার উক্তিকেও সত্য বলা যায় ॥ ১১৮ 

নির্মমতা । 
দেহাদিবু স্বকীয়ত্ব-দৃঢবুদ্ধি-বিসর্ভানমূ। 

নির্মমত্বং স্বৃতং যেন কৈবল্যং লভতে বুধঃ ॥ ১১৯ 
অন্থয়। দেহাদিযু ( দেহ প্রভৃতি বস্ততে ). স্বকীয়ত-বুদ্ধি-বিসর্জনৎ (ইহ! 
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আমার-_এই প্রকার বুদ্ধি হইতে ন1 দেওয়াই ) নির্মত্ত্ং (নির্মমতা বলিয়া) 
স্বতং (স্মতিশান্ত্ে নির্দিষ্ট হইয়াছে ); যেন ( যে নির্মমতার হবার! ) বুধঃ ( পণ্ডিত 
ব্যক্তি) কৈবল্যৎ (নির্বাণ ) লভতে (লাভ করিয়া থাকেন )॥ ১১৯ 

অন্বাদ। দেহ প্রভৃতি বস্ততে-_ইহা আমার এই প্রকার বুদ্ধি হইতে না 
দেওয়াই স্থৃতিশাস্ত্রে নির্মমত্ব বলিয়৷ উক্ত হইয়াছে ; এই নিশ্মমত্ব দ্বার! পণ্তিত 

ব্যক্তি নির্বাণ লাভ করিতে সমর্থ হইয়! থাকেন ॥ ১১৯ 

স্থৈর্ধ্যম_। 
গুরু-বেদাস্তবচনৈনিশ্চিতার্থে দৃঢস্থিতিঃ। 
তদেকবৃত্ত্যা তত স্থথ্র্যং নৈশ্চল্যং ন তু বক্মণঃ ॥ ১২০ 

অন্বয়। গুরুবেদাস্তবচনৈঃ € গুরুর এবং বেদাস্তের বচনসমূহের দ্বার! ) 
নিশ্চিতার্থে (যাহ! নিশ্চিত হইয়। থাকে, ০েই বস্ততে ) তদেকবৃত্ত্যা (তাহাতে 

চিন্তকে একাগ্রভাবে সংলগ্র করিয়া) যা (যে) দৃস্থিতিঃ (অকম্পিতভাবে 

অবস্থান ), তত ( তাহাই ) স্কের্ধ্যং ( স্থের্ধ্য ), বন্মণঃ (দেহের) নৈশ্চল্যৎ (নিশ্চল- 

তাই) ন তু। স্থের্য্যমিত্যুচ্যতে ইতি শেষঃ _ স্থৈধ্য বলিয়! নির্দিষ্ট হয় না ]॥ ১২০ 

অন্ুবাদ। গুরুর উপদেশ এবং বেদাস্তবচনসমূহ দ্বারা ধে বস্ত নির্ণাত হয়, 

সেই বিষয়ে চিত্তের 'একাগ্রতার সহিত সর্বদা! অবস্থান অর্থাৎ ধ্যান করাই 

স্থ্র্্য ; কিশু কেবল শরীরকে নিশ্চল করিয়া রাখাই স্থ্র্য নহে ॥ ১২, 

অভিমান-বিসঙ্জনম। 
বিচ্যৈশ্ব্য-তপোরূপ-কুল-বর্ণাশ্রমাদদিভিঃ | 
সঞ্জাতাহংকৃতেস্ত্যাগস্তরভিমানবিসর্ভজনমূ্ ॥ ক ১২১ 

অন্থয়। বিষ্থৈশ্ব্য্যতপোরূপকুলবর্ণাশ্রমাদিভিঃ (বিদ্যা, এশ্বধ্য,। তপন্তা। 
শরীরের সৌন্দর্য্য, বংশ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বারা ) সঞ্জাতাহংকতেঃ ত্যাগঃ 
(উৎপন্ন হইয়া থাকে যে অহংকার, ভাহারই পরিত্যাগ ) অভিমানবিপঞ্জনং 
(অভিমান বিসর্জন নামে কথিত হয়) ২২৯ 

* নঙ্তাতাহ-কৃতিত্যাগঃ ইতি বা পাঠঃ। 
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অন্বাদ। বিদ্যা, এয, সৌনার্ধ্য, তপন্তা, বর্ণ এবং আশ্রম প্রভৃতির দ্বার! 
যে অহংস্কার উৎপন্ন হয, একেবারে তাহা পরিত্যাগ করাই অভিমান-বিসর্জান 

(বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়! থাকে )॥ ১২১ 

ঈশ্বরধ্যানম | 
ত্রিভিশ্চ করণৈঃ সম্যগ, হিত্বা বৈষয়িকীং ক্রিয়ামূ। 
স্বাত্ৈচিস্তনং যত্তদীশ্বরধ্যানমীরিতমূ ॥ ১২২ 

অন্বয়। ব্রিভিঃ (তিন প্রকার ) করণৈঃ (ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অর্থাৎ কর্েন্তিয়, 
জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং অন্তরিক্জ্িয় দ্বারা) বৈষয়িকীং ( বিষয়-সম্দ্ধিনী ) ক্রিয়াং 

(ক্রিয়াকে) সম্যক (সর্ব প্রকারে) হিত্বা পরিত্যাগ করিয়া) যৎ (যে) 

স্বাজ্বৈকচিস্তনৎ (নিজের আত্মার ধ্যান), তৎ (তাহাই ) ঈশ্বরধ্যানং ( ঈশ্বর- 
ধ্যান বলিয়া ) ঈরিতৎ ( কথিত হইয়া থাকে ) ॥ ১২২ 

অনুবাদ । ত্রিবিধ করণের দ্বারা ষত প্রকার বৈষয়িক ব্যাপার হইয়। থাকে; 
সে সকল পরিত্যাগ করিয়া, নিজের আত্মাকে অনন্ঠভাবে চিন্তা করাকেই 
ঈশ্বরধ্যান বলিয়! ( আচাধ্যগণ ) নির্দেশ করিয়া! থাকেন ॥ ১২২ 

ব্রন্ম-বিৎসহবাসঃ 
ছায়েব সর্বদা বাসো৷ ব্রহ্ম বিস্তিঃ সহ স্থিতি; ॥ ১২৩, 

অন্বরর। ছায়। .ইব (ছায়ার ন্যায়) সর্বদা (সকল সময়ে ) ব্রহ্গবিস্তিঃ 

(ব্রহ্ধজ্ঞ ব্যক্তিগণের ) সহস্থিতিঃ (সহ অবস্থানই ) বাসঃ (বরহ্গবিৎ-সহবাস ) 
[ উচ্যতে ইতি শেষঃ » উক্ত হইয়া থাকে ]॥ ১২৩ 

অন্থবাদ। ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষগণের সহিত সর্বদা ছায়ার স্তায় যে অবস্থান, 

তাঁহাকেই ব্রহ্মবিৎ-সহবাঁস বল! যায় ॥ ১২৬ | 

জ্ঞান-নিষ্ঠ!। 
যদ্যহুক্তং জ্ঞানশাস্ত্রে শ্রবণাদিক্রমেধু যঃ। 

_নিরতঃ কর্ণাধীহীনে। জ্ঞাননিষ্ঠঃ স এব হি ॥ ১২৪ 
রী অগ্থ়। জ্ঞানশান্তে ( বেদাস্তাদি ভ্ঞানশান্ত্রে ) যদ বদ উক্তৎ (যাহ কিছু" 
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বল! হইয়াছে ), শ্রবণাদিক্রমেযু (সেই সেই শ্রবশ-মননাদিক্রমে ) কর্মধীহীনঃ 
( কর্বুদ্ধিকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়া) ষঃ (যে ব্যক্তি) নিরতঃ (ব্যাপৃত 

হইয়া থাকে), স এব হি (সেই ব্যক্তিই) ভ্ঞাননিষ্ঠঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ বলিয়া 
নির্দি্ হয় )॥ ১২৪ | 

অনুবাদ । শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসন বিষয়ে বেদাস্তশান্ত্রে যাহ! কিছু বলা 

হইয়াছে, তদহুসারে এ শ্রবণাদিতে যে ব্যক্তি কর্ম-বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যাপৃত 
হইয়! থাকে, তাহাকেই জ্ঞাননিষ্ঠ বলা যায় | 

| সমত্বম। 
ধন-কান্তা-হ্বরাদীনাং প্রাপ্তিকালে স্থখাদিভিঃ | * 

বিকারহীনতৈব স্যাৎ স্বখছুঃখসমানতা ॥ ১২৫ 
অন্বয়। ধনকান্তাজরাদীনাৎ (অর্থ, রমণী বা! জর প্রভৃতি রোগাদির ) 

প্রাপ্তিকালে (প্রাপ্তিনময়ে ) সুখাদিভিঃ ( স্থখ বা ছঃখ প্রভৃতি ঘার! ) বিকার- 

হীনতা। (নির্ব্বিকারত।) এব (ই) স্ুখছুঃখসমানতা (সুখ-ছুঃখ-সমত্ব ) স্তাৎ 

( বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে) ॥ ১২৫ ্ 

অন্থবাদ। ধন, কান্ত! কিৎব৷ জর প্রভৃতির প্রাপ্তিকালে অন্তঃকরণে কোন 

প্রকার বিকার না হইতে দেওয়াকেই সুখ-ছুখ-সমানত বল! যায় ॥ ১২৫ 

মানানাসক্তিও। 
শ্রেষ্ঠং পুজ্যং বিদিত্বা৷ মাং মানয়স্ত জন! ভূবি। 
ইত্যাসক্ত্য। বিহীনত্বং মানানাসক্তিরুচ্যতে ॥ ১২৬ 

অন্বয়। মাৎ (আমাকে ) শ্রেষ্টং (শ্রেষ্ট) পুজ্যৎ (পুঁজনীয়) বিদিত্ব 
(বিবেচনা করিয়। ) ভূবি (পৃথিবীতে ) জনাঃ (জনসমূহ ) মানয়ন্ত (সম্মানিত 

করুক ), ইতি ( এই প্রকার ) আসক্ত বিহীনত্বৎ ( আসক্তিকে পরিত্যাগ কর! ) 
মানানাসক্তিঃ (মানে অনাসক্তি ) উচ্যতে ( বলিয়! কথিত হইয়া থাকে )॥ ১২৬ 

অন্গবাদ। আমাকে পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ এবং পুজ্য বোধ করিয়া জনসমূছ 

সম্মানিত. করুক, এই প্রকার আসক্তির পরিত্যাগই মানে অনীসক্তি বলিয়া 

নির্দিষ্ট হইয়। থাকে ॥ ১২৬ 

* প্রাপ্তকাঁলে ইতি পাঠঃ । 
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একান্তশীলত।। 
সচ্চিন্তনস্য সংবাধো বিচ্বোহয়ং নির্জনে ততঃ | 

স্থেয়মিত্যেক এবাস্তি চেৎ সৈবৈকান্তশীলতা ॥ ১২৭ 
অন্বয়। অয়ং (এই) সংবাধঃ (জনপূর্ণস্থান ). সচ্চিন্তন্ত (ব্রক্ষচিস্তার 

পক্ষে) বিদ্বঃ (ব্যাঘাতকর ), ততঃ ( সেইজন্ত ) নির্জনে ( জনশূন্য স্থানে ) স্থেম্ং 
(বাঁস করিতে হইবে ), ইতি ( এইপ্রকার সং্কল্পল করির1) চে (যদি) এক 

এব অস্তি (একাকীই অবস্থান করিতে থাকে), সা এব (তাহাই) 
একাস্তশীলতা ( একান্তশীলতা বলিয়া ) [ কথ্যতে ইতি শেষঃ -কথিত হইয়া 
থাকে ] 0 ১২৭ 

অঙ্ুবাদ। জনপূর্ণস্থান ব্র্মচিন্তার পক্ষে ব্যাঘাত করে, স্থতরাৎ নির্জনেই 
অবস্থান করিতে হইবে; এই প্রকার সংকল্প করিয়৷ যদি কেহ একাকী বাপ 

করে; তাহা হইলে ( তাহার সেইরূপ বাসকেই ) একান্তশীলতা বলা যায় ॥ ১২৭ 

মুসুক্কৃত্বম১। 
সার-বন্ধনিম্মুক্তিঃ কদ! ঝটিতি মে ভবেৎ। 

ইতি যা! স্থদৃঢ়া বুদ্ধিরীরিত। সা মুমুক্ষুত। ॥ ১২৮ 
অন্বয়। কদা (কোন্ সময়ে ) ঝটিতি ( শীদ্র্জ মে ( আমার) সংসারবন্ধ- 

নিরুক্তিঃ (নংপার-বন্ধন হইতে মোক্ষ হইবে) ইতি ( এই প্রকার) যা (যে) 
সূ (নুস্থির ) বুদ্ধিঃ (ভাবনা), সা (তাহাই) মুমুক্ষৃতা (মোক্ষকামনা 
বলিয়া! ) ঈরিতা! ( কথিত হইয়া থাকে )।১২৮ 

অনুবাদ । *সত্বর কোন্ সময়ে এই সংসার-বন্ধন হইতে আমার মুক্তিলাভ 
হইবে, এই প্রকার যে সদ ভাবনা, তাহাই মুমুক্ষতা বলিয়া কথিত হইয়া 
থাকে ॥ ১২৮ 

দম। 
্রহ্মচর্য্যাদিতিধ” শৈৈরু'দ্ধেদো্ষনিবৃততয়ে | 
দগ্ডনং দম ইত্যাহুমনসঃ শান্তিসাধনন্ ॥ ** ১২৯ 

অন্বয়। দোষনিবৃত্তয়ে (কামাদি দৌষসমূহকে বিধ্বস্ত বার ল) 
* দ্বযশব্বার্থকোবিষ্নাঃ ইতি বা পাঠ: 



' সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। ৫৭ 

ষচরয্যাদিভিঃ (্রহ্চর্যয প্রভৃতি ) ধর্মৈঃ € ধর্মের দ্বারা ) মনপঃ হেদয়ের) শাস্তি- 

সাধনং (শান্তির উপায় ত্বরূপ) দণ্ডনং (দগ্ডপ্রদান অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণকে ) দমঃ 

(দম) ইতি ( এই নামে) আহঃ (পণ্ডিতগণ নিদ্দেশি করিয়! থাকেন )। 

অচ্ছবাদ। (কাম ক্রোধ প্রভৃতি) দোষ নিবৃত্তি করিবার জন্ত ব্রহ্গচর্ধ্য 

প্রভৃতি ধর্শের দ্বার! মনের শাস্তিবিধানের উপায়স্বরূপ যে দণ্ডন ( অর্থাৎ নিয়ত 

করিয়া রাখা ), তাহাই ( পর্তিতগণ ) দম বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন ॥ ১২৯ ' 

ততদ্র্ত্িনিরোধেন বাহোক্দ্রিয়বিনিগ্রহঃ | 

যোগিনো দম ইত্যাহুম নসঃ শাস্তিসাধনম্ ॥ ১৩০. 

ইন্জ্রিয়েঘিন্দ্রিয়ার্থেষে প্রবৃতেষু যদৃচ্ছয় | 
অনুধাবতি তান্যেব মনে! বায়ুমিবানলঃ ॥ ১৩১ 

অন্বয়। ইন্দ্রিয়েযু (ইন্জরিয়সমূহ ) ইন্দিয়ার্থেষু (শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দিয়- 
ভোগ্য বিষয়সমূহে ) যদৃচ্ছয়। ( ঘটনাক্রমে ) প্রবৃত্তেষু (প্রবৃত্ত হইলে ) অনলঃ ইব 
( অশ্ষি যেমন) বায়ুং ( বায়ুকে )[ অন্ুগমন করে, সেইরূপ] মনঃ ( অস্তঃকরণও) 

তানি এব (সেই ইন্দ্রিয়সমূহকেই ) অন্ধাবতি (অনুসরণ করিয়া থাকে )॥ ১৩১ 
অনুবাদ । ইন্দ্রিয়গণ ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব স্পর্শ প্রভৃতি বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হইলে 

অগ্নি যেমন বামুর অন্থলরণ করে, সেইরূপ অন্তঃকরণও স্বভাবের বশে সেই 
ইন্দ্রিয়গণেরই অনুসরণ করিয়। থাকে। 

ইক্ডরিয়েষু নিরুদ্ধেষ, ত্যক্ত। বেগং মনঃ স্বয়মূ। 
সত্যভাবমুপাদত্তে প্রসাদন্তেন জায়তে। 

প্রসন্নে সতি চিত্তেহস্তয মুক্তিঃ সিধ্যতি নাথ ॥১৩২ 

অন্থয়। ইন্জরিয়েষু (ইত্দ্িযসমূহ) নিরুদ্ধেযু (নিরুদ্ধ হইলে পর) মনঃ (অন্তঃকরণ) 
স্বয়ং (নিজেই ) বেগৎ (বেগ) ত্যক্ত1 (পরিত্যাগ করিয়া) সত্যভাবং 
( সত্যত্বরূপ ব্রঙ্গে অবস্থিতি ) উপাদত্তে (প্রাপ্ত হইয়া থাক), তেন (তাহা 
দ্বারাই (প্রসাদঃ চিত্তের প্রসন্নতা ) জায়তে (উৎপন্ন হইয়া থাকে )। 
চিত্তে ( মনঃ ) প্রসন্নে সতি (প্রসন্ন হইলে ) অস্ত ( সাধকের) মুক্তিঃ (মোক্ষ) 
সিধাতি (সিদ্ধ হইঘ! থাকে ) অন্তথা ন (অন্য প্রকারে নহে) [মোক্ষ হইতে 
পারে না )॥ ১৩২ 

অন্থবাদ। ইন্দ্রিয়গণ নিরুদ্ধ হইলে, অস্তঃকরণ (বাহ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইবার ) 
বেগ নিজেই পরিত্যাগ করিয়া, সত্যন্বরূপ আত্মাতে অবস্থানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, 
তাহাতেই চিত্তের প্রসন্নত। উৎপন্ন হয় এইরূপে চিত যদি প্রসন্ন হয়, তাহ! হইলেই 
মুক্তি সিদ্ধ হয়, অন্যথ! হয় না ॥ ৯৩২ 



৫৮ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সাইসংগ্রহঃ।- ' 

মনঃপ্রসাদন্ত নিদানমেব 

নিরোধনং যৎ সকলেক্ড্রিয়াণাম্। 

বাহোক্দ্রিয়ে সাধু নিরুধ্যমানে 
বাহ্ার্ভোগে মনসে। নিবর্ততে ॥ ক্ষ ১৩৩ 

অন্বয়। যৎ (যাহ) সকলেন্দ্রিয়াণাৎ (সকল ইন্ত্রিয়ের) নিরোধনং 
(নিরোধকরা ; :এব (নিশ্চয় ] মনঃপ্রসাদন্ত ( অস্তঃকরণের প্রসন্নতার ) 
নিদানম্ (মূল কারণ) [ভবতীতি শেষঃ »হইয় থাকে ]। বাহেন্তরিয়ে 
( বহিরিন্দ্রিয় ) সাধু ( সম্যগ ভাবে) নিরুধ্যমানে ( নিরুদ্ধ হইলে ) মনসঃ (অন্তঃ- 

করণের ) :বাহ্ার্থভোগঃ (বাহাবস্তর উপভোগ) নিবর্ততে (নিবৃত্ত হইয়া 
থাকে) ॥ ১৩৩ 

অন্ুবাদ। সকল ইন্ত্রিয়ের যে, নিরোধ তাহাই অন্তঃকরণের প্রসন্নতার 
প্রতি কারণ। বহিরিক্দট্রিয় সম্যগরূপে যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলেই অস্তঃ- 
করণেরও বাহ্ার্থের প্রতি আভিমুখ্য বা ভোগ বুদ্ধি.নিবৃত্ত হইর! থাকে ॥১৩৩ 

তেন স্বদৌষ্ট্যং পরিমুচ্য চিত্তং 
শনৈঃ শনৈঃ শান্তিযুপাদদাতি | 

চিত্তস্ বাহ্যার্ঘবিমোক্ষমেব 

মোক্ষং বিছুমে ক্ষিণ-লক্ষণজ্ঞা? ॥ ১৩৪ 
অন্বম় । তেন (সেই দমের দ্বারা) চিত্ত ( অন্তকরণ ) ্বদৌষ্ট্যং (নিজের 

দুষ্টভাব) পরিমুচ্য (পরিত্যাগ করিয়া! ) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে ) শাস্তিৎ 
( শাস্তিকে ) উপাদদাতি (প্রাপ্ত হইয়! থাকে )। মোক্ষণলক্ষণজ্ঞাঃ ( মোক্ষের 
লক্ষণ ধাহার! জানেন, তাহারা ) চিত্তস্ত ( অন্তঃকরণের ) বাহ্ার্থবিমোক্ষং (বাহ্ার্থ 
হইতে নিবৃত্তি লাভ করাকে ) এব (ই) মোক্ষং (মোক্ষ ) বিছুঃ (বলিয়া বুঝিয়। 
ধাকেন )॥ ১৩৪ 

অনুবাদ । সেই দমের দ্বার! অন্তঃকরণ নিজের ছষ্টন্বভাব পরিত্যাগ করিয়া, 
ক্রমে ধীরে ধীরে শাস্তি প্রাপ্ত হইয়। থাকে। মোক্ষের লক্ষণজ্ঞ ব্যক্তিগণ 
বান্ার্থ হইতে চিত্তের মোক্ষকেই মোক্ষ বলিয়! বুঝিয়! থাকেন ॥ ১৩৪ 

দমং বিন! সাধু মনঃগ্রসাঁদ- 
হেতুং ন বিদ্মঃ স্ুকরং মুমুক্ষোঃ। 

দ্রমেন চিত্তং নিজদোঁষজাঁতং 
বিহৃজ্য শাস্তিং সমূপৈতি শীত্রম ॥ ১৩৫ 

অন্থয়.। দমং (দমকে ) বিন (ছাড়িয়া) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির ) 

ক বিষুক্যতে ইতি বা! পাঠ: তন 
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স্ুকরৎ ( জনাঁয়াসলভ্য ) মনঃপ্রসাদহেতুং ( চিত্রপ্রসন্নতাঁর কারণ ) সাধু ( সম্যকৃ- 

প্রকারে ) ন বিল্পঃ (আমরা জানি 'না)। দমেন (দমের স্বারাই ) চিত্তং ( অন্ত- 

করণ ) নিজদোষজাতং (ন্বীয় দৌষসমূহকে ) বিশ্জ্য (পরিত্যাগ করিয়া ) শীত্রং- 
( সত্বর ) শাস্তিৎ ( শান্তিকে ) সমুপৈতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১৩৫ 

অন্থুবাদ। দম ব্যতিরেকে মোক্ষার্থী ব্যক্তির অন্ত কোন প্রকার অনায়াললভ্য 
চিত্তপ্রসাদের হেতু ধে, সম্যগ ভাবে হইতে পারে, ইহা! আমর! জানি না। চিত্ত 
দমেরগ্ারা দৌষসমূহকে পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র শান্তিকে প্রাপ্ত হুইয়। 
থাকে। 

প্রাণায়ামাদ্ভবতি মনসো নিশ্চলত্বং প্রসাদে। 

যস্তাপ্যস্ত প্রতিনিয়তদিগ দেশকালাগ্বেক্ষ্য | 
সম্যগ দৃষ্ট্য। কচিদপি তয় নো দমো হন্যতে তত 

কুরধ্যাদ্ ধীমান্ দমমনলসশ্চিতৃশান্ত্্যে প্রযত্বাৎ | ১৩৬ 

অন্ব়। প্রতিনিয়তদিগদেশকালাদ্দি (শান্ত্রবিহিত নিয়ত দিক্, নিয়ত 

কাল এবং নিয়ত দেশ প্রভৃতি ) অবেক্ষ্য (ভাল করিয়৷ পর্যবেক্ষণ করিয়া) 

প্রাণায়ামাৎ (প্রাণায়াম দ্বারা ) যস্ত (যাহার) মনসঃ (মনরে) নিশ্চলত্বং 

( নিশ্চলতা ) [ ভবততীতি শেষঃ- হইয়া থাকে 1; অস্ত ( এই ব্যক্তির ) কচিদপি 

(কোনও ভোগ্যবস্ততে ) তয়। ( সেই পূর্ববকথিত ) সম্যগণৃষ্ট্য/ ( ইহ! পরম হুন্দর 

এই প্রকার বুদ্ধির উদয় হইলে) প্রসাঁদঃ ( চিত্তের প্রসম্নত! ) ন [ভবতীতি-হুইতে 

পারে না ]; তৎ ( সেইজন্ত ) অদমঃ (দম যাহার সিদ্ধ হয় নাই, এই প্রকার 

ব্যক্তি ) হন্যতে (সিদ্ধি হইতে স্মলিত হইয়া থাকে।)) [ অতএব- এই কারণেই 7 

ধীমান্ ( স্থবোধ ব্যক্তি) অনলসঃ (আলম্ত রহিত হইয়ণ) প্রযত্বাৎ (যত্বের সহিত) 
চিত্তশান্ত্যৈ ( চিত্তের শাস্তির জন্ত ) দম্ৎ (দমকেই) কুরধ্যাৎ (আয়ত্ত করিবে) ॥ ১৩৬ 

অন্থবাদ। শাস্ত্রের নির্দেশানুসারে নিয়ত দিক্, দেশ ও কালাদি পর্যবেক্ষণ 
করিয়! প্রাণায়াম করিলে যে ব্যক্তির [ সময়বিশেষে ] চিত্তের নিশ্লত্ব হয়, 
দৈববশাৎ উপগত কোন ভোগ্য বস্তূতে চারুতাবুদ্ধির উদয় হইলে, সেই খ্াক্কির 
[ দমসিদ্ধি হয় নাই বলিয়1) চিত্তের প্রসাদ হইতে পারে ন; সেইজন্ত [ইহা 
স্বির যে,] যাহার দমসিদ্ধি হয় নাই, [তাহার প্রাণায়ামার্দি হঠযোগের সিদ্ধি 
হইলেও ] সমাধিপথ হইতে স্মলন, এমন কি বিনাশও হইতে পারে ; এই কারণে 
[ বাহ হঠযোগাদির উপর একাস্ত নির্ভর না করিয়! ] স্থবোধ ব্যক্তি প্রযত্বের 
সহিত আলন্ত পরিহারপূর্বক মনের শাস্তির জন্ত দমকে অভ্যাস করিয়া 
থাকেন ১৩৬ 



৪৮ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সাঁরসংগ্রহঃ। 

সর্বেক্দরিয়াণাং গতিনিগ্রহেণ 
ভোগ্যেষু দৌষাগ্যবমর্শনেন। 

ঈশপ্রসাদাচ্চ গুরোঃ প্রসাদা- 
চ্ছান্তিং সমায়াত্যচিরেণ চিত্তম্ ॥ ১৩৭ 

অন্বয়। সর্বেক্্িয়াণাং (সকল ইন্দ্রিয়ের) গতিনিগ্রহেণ (থেষ্ট বিষয়ে 

প্রবৃত্তির নিরোধ দ্বারা) ভোগ্যেষু ( ভোগ্যবস্তুসমূহে ) দৌষাগ্ভবমর্শনেন (দোষ 
বিচার দ্বারা ) ঈশপ্রসাদাৎ (ভগবানের অনুগ্রহে ) [এবং] গুরোঃ ত্রীগুরুদেবের) 

প্রসা?ৎ (অনুগ্রহ দ্বারা ) অচিরেণ ( অল্পকালের মধ্যেই ) চিত্ত (অন্তঃকরণ ) 
শাস্তিং ( শাস্তিকে ) সমায়াতি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে ) ॥ ১৩৭ 

অন্ুবাদ। সকল ইন্দ্রিয়েরই যথেষ্ট বিষয়ে প্রবৃততি-নিরোধের দ্বারা, ভোগ্য 
বস্ত মাত্রেই দোষোদ্ভাবন দ্বারা পরমেশ্বরের কৃপায় এবং শ্রীগুরুদেবের অন্তগ্রহে 
অল্লকালের মধ্যেই চিত্ত শাস্তিকে প্রাপ্ত হইয়৷ থাকে ॥ ১৩৭ 

| 

আধ্যাত্বিকাদি যদ্ ছুঃখংপ্রাপ্তং প্রারন্ধবেগতঃ। 
অচিন্তয়া ততসহনং তিতিক্ষেতি প্রচক্ষতে ॥ ১৩৮ 

অন্থয়। প্রারববেগতঃ (প্র।রন্ধ কর্মের গতিবশতঃ) যত (যাহা কিছু) 

আধ্যাম্বিকাদি (আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক প্রভৃতি) ছুঃখৎ (ছুঃখ ) প্রাপ্ত 
(উপস্থিত হয়), অচিন্তয়। (সে বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা ন| করিয়া) তনহনং 
€ তাহ! সঙ্গ করাই ) তিতিক্ষা (তিতিক্ষা! এই শবের অর্থ) প্রচক্ষতে [পণ্ডিতগণ] 
(বলিয়া থাকেন )॥ ১৩৮ 

অন্বাদ। প্রারন্ধকর্থের বেগবশতঃ আধ্যাত্মিক প্রভৃতি ষে কোন হুঃখ 
উপস্থিত হইলে, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার চিন্তা! না করিয়া তাহার সহনই ভিতিক্ষা 
"এই প্রকার বিজ্ঞব্যক্তিগণ বলিয়। থাকেন ॥ ১৩৮ 

রক্ষা তিতিক্ষাসদৃশী মুমুক্ষো- 
ন” বিছ্ভতেইসৌ পবিনা ন ভিগ্ততে। 
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যামেব ধীরাঃ কবচীয় বি্বান্ক 
সর্বাংস্ণীকৃত্য জয়ন্তি মাঁয়াম্ ॥ ১৩৯ 

অন্বয়। মুমুক্ষোঃ (মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তির) তিতিক্ষ।-সদৃশী ( তিতিক্ষার 

সমান ) রক্ষ| (অন্য কোন রূপ রক্ষা) ন বিদ্যতে (বিদ্যমান নাই)। অসৌ 

( এই তিতিক্ষ! ) পবিন| ( বজ্র দ্বার! ) ন ভিছ্যাতে (ভিন্ন হইতে পারে না); 

ধীরাঃ ( ধীরগণ ) যাঁধ (যাহাকে ) কবচীয় (দেহ-রক্ষা সম্বন্ধে কবচ স্বরূপ করিয়া) 

সর্ববান্ ( সমস্ত ) বিস্লান্ ( বিপ্বকে ) তৃণীকৃত্য ( তৃণের ন্যায় উপেক্ষা করিয়া) মায়াং 

(সংসারের নিদান মায়াকে ) জয়ন্তি (জয় করেন) | ১৩৯ 

অনুবাদ । মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে তিতিক্ষার ন্তায় আত্মরক্ষার উপায় আর 

নাই। তিতিক্ষা বজ্রের দ্বারাও ভিন্ন হয় না। এই তিতিক্ষার দ্বারা ধার ব্যক্তিগণ 

দেহরক্ষার যাবতীয় বিশ্বকে উপেক্ষা করিয়া মাঁয়াকে জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ১৩৯ 

ক্ষমাবতামেব হি যোগসিদ্ধিঃ 

স্বারাজ্যলক্ষমী-স্থখভোগসিদ্ধিঃ। 

ক্ষমাবিহীনা নিপতন্তি বিস্লৈ-. 
বণতৈহতাঃ পর্ণচয়! ইব ভ্রমাৎ ॥ ১৪০ 

অন্বয়। ক্ষমাবতাৎ (ক্ষমাশীল ব্যক্তিগণের ) এব (ই ) যোগসিদ্ধিঃ (সমাধি- 
সিদ্ধি)[ ভবতি-হইয়। থাকে ]7 স্বারাজ্যলক্ষীস্থখভোগসিদ্ধিঃ [চ] (এবং 

স্বর্গ-সাম্াজ্যের লক্ষ্মী হ্বারা যত প্রকার স্থুখভোগ হইতে পারে, তাহারও নিদ্ধি) 
[ ভবতি- হইয়া থাকে ]; বাতৈঃ (বাযুসমূহ দ্বার! ) হতাঃ (€ তাড়িত ) পর্ণচয়াঃ 

( পত্রসমূহ ) ত্রমাদিব ( যেমন বৃক্ষ হইতে ) নিপতস্তি (পতিত হয়), ক্ষমাবিহীনাঃ 

(ক্ষমাহীন জন্গণও ) [ তথা সেইরূপ ] বিস্ছৈঃ ( বিশ্মসমুহের ছারা) নিপতস্তি 

( যোগমার্গ হইতে ভষ্ট হইয়। থাকে ) ১৪০ 

অন্ুবাদ। যাহারা ক্ষমাশীল, তাহাদেরই যোগসিদ্ধি হয়, এবং তীহারাই 

স্বগসাআাজ্যলগ্মীর লাভ নিবন্ধন সকল প্রকার সুখ ভোগ করিতে সমর্থ হন। 

যাহার! ক্ষমাশীল নহে, তাহারাই বায়ুসমুহের দ্বারা আহত পত্রসমূহ যেমন বৃক্ষ 

হইতে পতিত হয়, সেই রূপ ( যোগমার্গ হইতে ) পতিত হইয়া থাকে ॥ ১৪, 

তিতিক্ষয়া তপে! দানং যজ্ঞন্তীর্ঘং ব্রতং শ্রুতমূ। 
ভূতিঃ স্বর্গোপবশ্চ প্রাপ্যতে তত্বদর্ধিভিঃ ॥ ১৪১ 

* কবটীব বিশ্বান্ ইতি বাঁ পাঠ; 0. 
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অন্বয়। ততদধিভিঃ (সেই দেই ফল কামনা যাহারা করে, তাহার] ) 
তিতিক্ষয়া ( ক্ষমার প্রভাবেই ) তপঃ ( তপস্য! ).:দানং (দান ), যজঃ (যাগ-ছোম 

প্রভৃতি ), তীর্থ (বারাণসী প্রভৃতি তীর্ঘক্ষেত্র ), ব্রতং (চান্দ্রায়াণাদি ব্রত ) ঞুতৎ 

( বিদ্যা ), ভূতিঃ ( এশ্বধ্য ), স্বর্গ: (স্বর্গ ), অপবর্গশ্চ (এবং অপবর্গ ) প্রাপ্যতে 

(প্রাপ্ত হইয়া থাকে )॥ ১৪১ 

অনুবাদ। তত্তৎফলকামী ব্যক্তিগণ এক তিতিক্ষার দ্বারাই তপন্তা, দান, 

যক্ত, তীর্থ, ব্রত, বিষ্া, এশ্বর্ধ্য এবং অপবর্গ পর্যযস্তও লাভ করিতে পারে ॥ ১৪১ 

্রন্মচর্য্যমহিংসা চ সাধুনামপি চাহণমৃ।% 

পরাক্ষেপাঁদিমহনং তিতিক্ষোরেব সিধ্যতি ॥ ১৪২ 
অন্বয়। ব্রন্ষচর্য্য (ব্রহ্গচর্য্য ) অহিংস! (হিৎস। পরিত্যাগ ) সাধুনাং (সাধু- 

গণের ) অরণং ( পৃ্জন ), অপিচ €( এবং ) পরাক্ষেপাদিসহনং ( পরের তিরস্কার 

প্রভৃতির সহন ) তিতিক্ষোঃ এব ( তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হইয় 

থাকে )॥ ১৪২ | 

অন্থবাদ। ব্রহ্ষচধ্য, অহিংসা, সাধুগণের সেবা এবং পরের নিকট হইতে 
লব্ধ তিরস্কার প্রভৃতি সহন, তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই সিদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১৪২ 

সাধনেষপি সর্বেবেষ্ তিতিক্ষোত্তমসাধনমূ। 
যত্র বিদ্বাঃ পলায়ন্তে দৈবিকা৷ অপি ভৌতিকাঁঃ ॥ ১৪৩ 

অন্বয়। সর্বেষু (সকল) সাধনেষু (সাধনের মধ্যে) তিতিক্ষা ( সহন- 

শীলতাই ) উত্তমসাধনং ) ( উৎকৃষ্ট সাধন )। যত্র (যে তিতিক্ষা সিদ্ধ হইলে) 

দৈবিকাঁঃ (দৈব ) ভৌতিক! অপি ( এবং ভৌতিক ) বিগ্বাঃ ( বিস্বসমূহ ) পলায়স্তে 

(পলায়ন করিয়া! থাকে )॥ ১৪৩ 

অন্ুবাদ। সকল প্রকার [মোক্ষ ] সাধনের মধ্যে সহিষুুতাই অত্যুতকৃষ্ট 
সাধন; (কারণ) এই তিতিক্ষা-বিষয়ে সিদ্ধিলাভ হইলে দৈবিক এবং ভৌতিক 
সকল প্রকার বিগ্ুই ( সাধককে ছাড়িয়। ) পলায়ন করিয়! থাকে ॥ ১৪৩ 

তিতিক্ষোরেব বি্েত্যস্বনিবর্তিতচেতসঃ | 
সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ সর্বব। অণিমদ্যাঃ সমৃদ্ধয়ঃ ॥ ১৪৪ 

অন্থয়। বিস্েভ্যঃ (বিশ্লসমূহ হইতে ) অনিবর্তিতচেতসঃ ( বাধাপ্রাপ্ত হইয়াও 
যাহার চিত্ত মোক্ষমার্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করে না, এই প্রকার) তিতিক্ষোঃ এব 
পাপ 

* সাধূনামগ্গরপষ্ ইতি বা পাঠঃ। %. 
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( সহিষুঃ ব্যক্তিরই ) সর্বাঃ (সকল প্রকার ) অনিমাগ্ভাঃ ( অপিমাদি )" সমৃদ্ধ 

সম্ৃদ্ধিরূপ ) সিদ্ধয়ঃ ( সিদ্ধিকয়টাই ) সিধ্যস্তি ( সিদ্ধ হইয়া! থাঁকে )॥ ১৪৪ 
অন্থবাদ। বিস্নসমূহের উদয় হইলেও, মোক্ষপথ হইতে যাহার চিত্ত :বিনিবৃত্ 

হয় না, এইরূপ তিতিক্ষাশীল ব্যক্তিরই অণিমা এশ্বর্্য নামে প্রসিদ্ধ নিদ্ধিসমুহ 

প্রাহৃভূতি হইয়া থাকে ॥ ১৪৪ 

তম্মামৃমুমুক্ষোরধিক1 তিতিক্ষ৷ 

সম্পাদনীয়েপ্নিতকার্য্যসিদ্ধয়ে | 

তীব্র! মুমুক্ষ। চ মহত্যুপেক্ষা 
চোঙে তিতিক্ষা-সহকারিকারণম্ ॥ ১৪৫ 

অন্থয়। ঈপ্সিতকাধ্ধ্যসিদ্ধয়ে ( অভিলধিত কার্ধ্য অর্থাৎ মোক্ষ সিদ্ধির জন্য ) 

তশ্মাৎ (নেই কারণে ) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষকাম ব্যক্তির) অধিক (অধিক তিতির্ষা-__ 

সহিষ্ণুতা) সম্পাদনীয়া (সম্পাঁদনীয় অর্থাৎ সম্পাদন করা উচিত)) তীব্র 

(উৎকট্ট ) যুসুক্ষা (মুক্তির ইচ্ছা ) চ ( এবং) মহতী (প্রবল) উপেক্ষা (বৈরাগ্য), 

(উভে ( এই ছুইটিই ) তিতিক্ষা-সহকাঁরিকাঁরণম্ ( তিতিক্ষার সহকারি কারণ 

হইয়া থাকে )॥ ১৪৫ 

অন্ুবাদ। সেই কারণে অভিলধিত কার্য্যসিদ্ধির জন্য মুমুক্ষ ব্যক্তির অধিক 

তিতিক্ষ। যাহাতে হয়, তাহ। কর্তব্য, তীব্র মোক্ষাভিলাষফ এবং উতকট বৈরাগা 

এই ছুইটিই তিতিক্ষার সহকারি কারণ হইয়া! থাকে । ১৪৫ 

তত্তৎকালসমাগতাময়ততেঃ শান্ত্যে প্রবৃতো যদি 

স্যাৎ তত্তৎপরিহারকৌষধরতস্তচ্চিন্তনে তৎপরঃ। 

তত্তিক্ষ ঃ শ্রবণাদিধর্্মর হিতো তৃত্বা সৃতস্চেত্তঃ 

কিং দিদ্ধং ফলমাপ্,যাভুভয়থা ভর্টো৷ ভবেও স্বার্থতঃ ॥১৪৬ 
অন্বয়। ভিক্ুঃ (সন্ন্যাসী ) যদি ( যদি) তত্তংকালসমা'গতামননততেঃ ( সেই 

সেই যথানির্দিষ্টকালে উপস্থিত ব্যাধি প্রভৃতির ) শাস্ত্যে (কি উপাঁয়ে শাস্তি হয়, 

তাহার জন্ত ) প্রবৃত্ত; (প্রবৃত্ত) স্তাৎ (হয়)) তত্তৎপরিহারকৌবধরতঃ (সেই 

সেই ব্যাধিনিবৃত্তির হেতুম্বরূপ যে সকল ওঁধধ আছে, ভাহাতেই রত হইয়া) 

তচ্চিন্তনে ( তাহারই চিস্তায় ) তৎপরঃ (সর্বদা ব্যাপৃত হয় ), শ্রবণাদি-ধর্মরহিতঃ 

( এইবূপে শ্রবণ মনন প্রভৃতি অবগ্ঠকর্তব্য ভিন্কৃধর্দ ইহতে ভ্রষ্ট) ভূত্ব। ( ইইয়।) 

চে.( বদি) মৃতঃ ( সেই ভিক্ষু মৃত্যুমুখে পতিত হয় ), ততঃ ( তাহা হইলে) সঃ 
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(সেই ভিক্ষু: ) কিং সিদ্ধং ফলং ( কি সর্ববজনপ্রসিদ্ধ ফল আপ্রুয়াৎ (প্রাপ্ত হয় ?) 
উভয়থ। ( উভয় প্রকারে ) স্থার্থতঃ (নিজের স্বার্থ হইতে) ত্রষ্টঃ (ভ্রষ্ট) স্তাৎ 

(ইইবা থাকে )॥ ১৪৬ 
অনুবাদ । ভিক্ষু যদি সেই সেই প্রতিনিয়ত কালে উপস্থিত ব্যাধিসমূহ্র 

(সহন ন! করিয়া ) কিসে শাস্তি হয়, তাহার জন্ত প্রবৃত্ত হয়, এবং সেই সেই 
রোগের নিবৃত্তিকর ওষধ সমূহের সংগ্রহে প্রবৃত হইয়া সেই ওঁধধের চিন্তায় 
ব্যাপৃত হইয়া পড়ে, (অরৃষ্টবশতঃ তাহার রোগনিবৃতি যদি ন! হয়, প্রত্যুত ) 
( সন্ন্যাসীর অবপ্ত-কর্তব্য শ্রবণাদি ধশ্ব পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে যদি মৃত্যুমুখে 
পতিত হইতে হয়, তাহা হইলে সে সেই ওষধাদির যাহা! প্রসিদ্ধ ফল অর্থাৎ 
আরোগ্য, তাহ! কি প্রাপ্ত হয়? (কখনই না; প্রত্যুত তাহার আরোগ্যও হইল 

ন! এবং সন্ন্যাসীর ধর্ম ও নষ্ট হইল; এইরূপে তিতিক্ষার অভাবে) সে উভয় 

প্রকীরেই ভরষ্ট হইয়। থাকে ॥ ১৪৬ | 

যোগমভ্যস্যতো ভিক্ষোর্যোগাচ্চলিতমানসঃ।% 

প্রাপ্য পুণ্যকৃতীং লোকান্ ইত্যাদি প্রাহ কেশবঃ ॥ ১৪৭ 
অন্থয়। যোগম্ অভ্যস্ততঃ (যোগ অভ্যাসে নিরত) ভিক্ষোঃ (সন্ন্যাসীর ) 

[ যদি অকম্মাৎ মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ], কেশবঃ ( ভগবান্ নারায়ণ) “যোগাচ্চ- 

লিতমানসঃ (যোগ হইতে যাহার মনঃ বিচলিত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি (পুণ্যক্কতাম্ 
(মৃত্যুর পর পুণ্যার্জিত ) লোকান্ (লোকসমূহকে ) প্রাপ্য” (প্রাপ্ত হইয়া ) 
ইতাদি ( এই প্রকার বাক্যের দ্বারা )[ কি গতি হয়, তাহা], [ গীতাতে ] প্রাহ 

(স্পষ্টভাবে নির্দেশ করিয়াছেন ) ॥ ১৪৭ 
অঙ্গবাদ্দ 1 যোগ অভ্যাস করিতে করিতে ভিক্ষুর [ দৈববশে প্রযত্ব-শৈথিলা 

বটিলে, তাহার কীদৃশী গতি হয়, অঞ্জনের এই প্রশ্রের উত্তরে ] ভগবান কেশব, 

যোগ হইতে বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি [যাদৃশী গতি প্রাপ্ত হন, তৎ প্রসঙ্গে] পুণ্যোপা- 
জ্জিত লোকসমৃহ প্রাপ্ত হইয়া ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞাপন করিয়াছেন । 

নতু কৃত্বৈব সন্ন্যাসং তুফ্ীমেব মৃতস্য চ। 1 
পুণ্যলোকগতিং ব্রেতে ভগবান্ন্যাসমাত্রতঃ ॥ ১৪৮ 

অন্বয় । তু (কিন্তু) সন্ন্যাসং (সঙ্ন্যাস মাত্র) কৃত্বৈব কেরিয়াই) তুষ্ঠীমেব (কোন 
প্রকার যোগানুষ্ঠান ব্যতিরেকে ) মৃতশ্ত (মৃত ব্যক্তির) স্তাসমাব্রতঃ (কেবল 
সন্নাসাশ্রম অবলম্বন করিয়াছে বলিয়াই ) পুণ্যলোকগতিৎ ( পুণ্যলোকসমূহে গতি 
ভগবান্ (নারায়ণ ) ন ব্রুতে (বলেন নাই )॥ ১৪৮ রী 

* চলিতে ইতি বাপাঠ:। 7 সত ছিইভিবা না 
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অনুবাঁদ। কেবল সন্ন্যাস আশ্রষ অবলম্বন করিয়া কোন প্রকার ফোঁগাছষ্ঠান 
ব্যতিরেকে ষর্দি কোন সন্ন্যাসী দেহত্যাগ করেন, তাই। হইলে কেবল সঙ্গ্যাসাশ্রম 
অবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়াই, তাহার পুণ্যলোকসমূহে গতি হইবে, এই প্রকার 
উপদেশ গা প্রদান করেন নাই ॥ ১৪৮ 

সংহ্াসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি | 

৬ সিদ্ধযভাবমুবাঁচ হু ॥ ১৪৯ 

অন্বয়। সন্ন্যসনাৎ এব (কেবল অনুষ্ঠেয় কর্মের ত্যাগ করিলেই ) সিদ্ধি 
(সিদ্ধিকে ) ন সমধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় না) ইডি ( এই প্রকার বাক্যের দ্বার ) 
[ ভগবান্ ইতি শেষঃ-ভগবাম্ বাসুদেব ] অনুষ্ঠেয়সম্ত্যাগাৎ (কেবল অনুষ্টেযর 
কর্মের পরিত্যাগ করিলে ) সিদ্ধ্যভাবং (সিদ্ধির অভাব অর্থাত সিদ্ধি হয় না) 
উবাচ (বলিয়াছেন )॥ ১৪৯ 

অনুবাদ । “কেবল সন্গ্যাস করিলেই নিদ্ধিকে প্রাপ্ত হয় না” এই প্রকার উক্তি 
দ্বারা [ ভগবান্ ] কেবল কর্তব্য কর্মের পরিত্যাগ করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না, 

তাহা [ স্পষ্টই ] নির্দেশ করিয়াছেন ॥ ১৪৯ 

তম্মাৎ তিতিক্ষয়া সোঢ়া ততদ্ছুঃখমুপাগতম্। 

কুর্্যাচ্ছক্যনুরূপেণ শ্রবণাদি শনৈঃ শবৈঃ ॥ ১৫০ 
অন্বয়। তম্মাৎ (সেই কারণে) উপাগতৎ (সমুপস্থিত ) তত্তৎ (সেই 

সেই ) ছুঃখং (হঃখকে ) তিতিক্ষয়৷ ( তিতিক্ষার দ্বারা ) সোঢ। (সহা করিয়া) 
শক্ত্যন্ুূপেণ (নিজ সামর্থ্যের অনুসারে ) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) শ্রবণাদি 
(শ্রবণ ও মনন প্রভৃতি ) কুর্যযাৎ (করিবে ) ॥ ১৫০ 

অন্ুবাদ। সেই কারণে [ অৃষ্টবশে ] উপস্থিত সেই সেই ছুঃখকে তিতিক্ষার 
দ্বারা সহা করিয়। [সন্ন্যাসী ] নিজ সামর্থ্যের অনুরূপভাবে শ্রবণ ও মননাদি 
করিবে ॥ ১৫০ 

প্রয়োজনং তিতিক্ষায়াঃ সাধিতায়াঃ প্রযত্ব ত। 

প্রাপ্তহূঃখাসহিষ্ত্বে ন কিঞ্চিদপি দৃশ্খাতে ॥ ১৫১ 

অন্বয়। প্রীপ্রহঃখাসহিষ্ণত্বে (উপস্থিত ছুঃখ ষদ্দি সহিতে না পারা যায়, তাহা 
হইলে ) প্রবত্বতঃ (যত্বপূর্ব্বক ) সাধিতায়াঃ ( অভ্যস্ত) তিতিক্ষায়াঃ (ভিতিক্ষার) 
কিঞ্চিিপি (কিছুই ) প্রয়োজনৎ (ফল ) ন দৃশ্ততে (দৃষ্ হয় না )॥ ১৫১ 

অনুবাধ। [প্রাক্তন কশ্মবশে ] উৎপন্ন হুঃখকে যদি সহিতে না পারা যায়, 
তাহ! হইলে বন্ধপূর্ববক সাধিত তিতিক্ষার কোনই ফল দৃষ্ট হয় না।। ১৫১ 
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সন্যাসঃ | 

সাধনত্বেন দৃষ্টানাং সর্ববেষামপি কর্মণাম্। 
বিধিনা যঃ পরিত্যাগঃ স সন্গ্যালঃ সতাং মতিঃ কক ॥ ৯৫২ 

অন্বয় । সাধনত্বেন ( সাধনভাবে ) দৃষ্টানাৎ (প্রতিপাঁদিত ) সর্কেষাং 

(সকল প্রকার ) কর্্রণাম্ অপি ( কর্ম্েরই ) বিধিনা (শান্ত্রোক্ত বিধাঁনানুসারে ) 
যঃ (যে) পরিত্যাগঃ (পরিবর্জন ), সঃ (তাহাই ) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস ইহা ) সতাৎ 
(সাধুগণের ) মতিঃ (জ্ঞান )। ১৫২ 

অন্থবাদ। [স্বর্গাদ্ির ] সাধন বলিয়। যে সকল কর্ম শাস্্রবিহিত, সেই সকল 

নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্মের শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে যে পরিত্যাগ, তাহাই 
সন্ন্যাস__এইপ্রকারই সাধুগণের বিবেচন। ॥ ১৫২ 

উপরময়তি কম্মাণীত্যুপরতিশব্দেন কথ্যতে ন্যাসঃ | 

ন্যামেন হি সর্ব্েষাঁং শ্রুত্য। প্রাপ্তো বিকর্দমণাং ত্যাগঃ ॥ ১৫৩ 

অন্বযন। কর্মীণি ( কর্মসমূহকে ) উপরময়তি (পরিত্যাগ করাইয়া থাকে ) 
ইতি ( এজন্য ) উপরতিশব্দেন (উপরতি এই শব্দটির দ্বারা ) গ্ভাসঃ (সন্ন্যাস) 
কথ্যতে (প্রতিপাদিত হইয়! থাকে ); সর্কেষাৎ (সকল) কর্ণাং ( কর্ধেরই ) 
ম্তাসেন (পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়! ) বিকর্মণাং (বিরুদ্ধ কর্মসমূহেরও ) ত্যাগ 
( পরিত্যাগও ) শ্রুত্য! (বেদের দ্বার! ) প্রাপ্তঃ (বুঝিতে পার৷ যায় )॥ ১৫৩ 

অন্গবাদ। কর্্মসমূহকে পরিত্যাগ করাইয়া থাকে বলিয়া, উপরতি শব্দে 
সন্াস বুঝায়। সকল কর্ম্েরই পরিত্যাগ করিতে হয় বলিয়া, [ এই সঙ্গ্যাসা- 
শ্রমে] বিরুদ্ধ কশ্মসকলেরও ত্যাগ শ্রতি দ্বারাই প্রতিপাদিত হইয়া 
থাকে ।। ১৫৩ রত ঃ 

কর্মাণ। সাধ্যমানস্তাহুনিত্যত্বং শরীয়তে যতঃ। 

কন্দ্ণাইনেন কিং নিত্যফলেপ্লোঃ পরমাথিনঃ ॥ ১৫৪ 

অন্বয়। ষতঃ (যেহেতু ) কর্ণ! (কর্মের দ্বার ) সাধ্যমানস্ত (যাহা সাধিত 
হয় তাহার ) অনিত্যত্ব (বিনাশ ) শ্রয়তে (বেদের দ্বার! প্রতিপারদিত হইয়। 
থাকে) [তম্মাৎ-সেই কারণে] পরমার্থিনঃ (ক্রঙ্গনিষ্ঠ) নিত্যফলেপ্দোঃ 
(নিত্যফল অর্থাৎ মোক্ষকামী সন্গ্যাসীর ) অনেন কর্ণা (এই কর্মের দ্বারা) 
কিম্? (কি ফল হইতে পারে 2) ॥ ১৫৪ 

অন্থবাদ। যেহেতু কর্মের দ্বার সাধিত ফলের অনিত্যত্ব বেদের দ্বারা 
প্রতিপাদিত হইতেছে, অতএব এই কর্মের দ্বারা মোক্ষার্থীর (সন্ন্যাসীর ) কি 

পপ 

* সতাং মতঃ ইতি বা! পাঠ । 1 প্রোক্তো বিকর্দণাং ত্যাগ: ইতি বা! পাঠঃ। 
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প্রয়োজন সাধিচ্ত হইতে পারে? (অর্থাৎ কোন প্রয়োজনই সাধিত হয় 
না) ॥ ২৫৪ 

উৎপাগ্ঘমাপ্যং সংস্কার্ধ্যং, বিকার্য্যং পরিগণ্যতে। 
চতুর্ব্িধং কর্ম্মনাধ্যং ফলং নাম্যদিতঃ পরম্ ॥ ১৫৫ 

অন্থয়। রুর্ধসাধ্যং (ক্রিয়। দ্বার নিষ্পাগ্ ) ফলং (ফল) উৎপাস্তং ( উৎ* 
পাগ্ধ ) আপ্যৎ (আপ্য ) সংস্কার্ধ্যং (সংস্কার্ধ্য ) বিকার্ধ্যৎ চ ( এবং বিকার্ম্য ) 
চতুর্বিধ ( এই চারি প্রকার ) পরিগণ্যতে ( পরিগণিত হইয়া থাকে ); ইতঃ (ইহা 
হইতে ) পরং (বিলক্ষণ ) অন্ঠৎ (অন্ত কোন ফল) ন[ অস্তি-নাই ]1 ১৫৫ 

অনুবাদ । ক্রিয়া! দ্বারা যাহ! নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ ফল উৎপাগ্, আপা, সংস্কার 
এবং বিকাধ্য এই চারিপ্রকারে পরিগণিত হইয়া থাকে । ইহার অতিরিক্ত ক্রিয়া- 
সাধ্য কোন ফলই হইতে পারে না ॥ ১৫৫ 

মন্তব্য। ক্রিয়া দ্বারা নিম্পাদিত যে ফল, তাহাই ক্রিয়ার কম বলিয়া পরি- 
গণিত হয়। এই ফল বা কর্ন বৈয়াকরণগণের মতাহুসারে চারি ভাগে বিভক্ত 
হইয়া থাকে । যথা,_-উৎপাগ্ধ, আপ্য, সংস্কাধ্য এবং বিকাধ্য । উপাদান 
কারণ বিকৃত হয় না, অথচ ক্রিয়া! দ্বারা সেই উপাদান হইতে একটি নৃতন বস্ত 
যদি উৎপন্ন হয়, তাহাকে (সেই বস্তকে ) উৎপাগ্য কশ্ম বল! যায়। ইহার 
উদাহরণ ষথ1,--পটং করোতি (অর্থাৎ পট করিতেছে )। এই স্থলে পটরূপ 
যে দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তাহা ক্রিয়! দ্বারা নিষ্পন্ন হইতেছে । কিন্তুএ পটের 
উপাদানস্বরূপ যে সকল তন্ত বা স্ত্র-_তাহাঁদের বিনাশ বা বিকার কিছুই পরিরৃষ্ট 
হইতেছে ন1 ) সুতরাং কৃ ধাতুর অর্থ যে ক্রিয়া, পট সেই ক্রিয়ার উৎপাদ্য কর্ম 
হইতেছে । দ্বিতীয় আপ্য কর্ম-_ক্রিয়। দ্বারা কোন বিশেষ পরিলক্ষিত হয় না, 
অথচ যাহা ক্রিয়ার কর্ম বলিয়। ব্যবহাত, সেই জাতীয় কর্মের নাম আপ্য কর্ম। 
উদ্দাহরণ যথা, _দেবদত্বঃ ঘটং জানাতি ( অর্থাৎ দেবদত্ত ঘটকে জানিতৈছে )। 
এই স্থলে জ্ঞাক্রিয়া দ্বারা ঘটের কোন প্রকার বিকার বা অবস্থাস্তর কিছুই পরিদৃষ্ 
হইতেছে না, অথচ ঘটকে আমরা জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্ম বলিয়া ব্যবহার 
করিতেছি ; এই কারণে ঘট জ্ঞান ক্রিয়ার আপ্য কর্ম হইতেছে । তৃতীয় সংস্ার্যয 
কর্ম-_ ক্রিয়ার দ্বার! যে কর্মে কোন প্রকার সংস্কার বা! অধৃষ্ট ধর্মবিশেষ উৎপন্ন হয়, 
সেই কন্নকে সংস্কীর্য্য কম্ম বলা যায়। যথা,__ত্রীহীন্ প্রোক্ষতি ( ধান্তকে 
প্রোক্ষিত করিবে )। এই স্থলে প্রোক্ষণ শৰের অর্থ জলছিটান, এই প্রোক্ষণরূপ 
্রিয় দ্বারা ধান্তে কোন প্রকার দৃ্ বিশেষ না হইলেও, যজ্ঞের প্রকরণে যখন 
ধান্তে জল ছিটাইবার বিধান কর! হইয়াছে এবং এ প্রকার ধান্তের দ্বারা পুরোডাশ 
নির্মীণ ( পিষ্টক প্রস্তত কর। ) বিহিত হইয়াছে, তখন নিশ্চয়ই অঙ্গীকার করিতে 
হইবে যে, ধান্তে জল ছিটাইলে তাহাতে কোন অনুষ্ট বিশেষ উৎপন্ন হয়। 
যাহাতে তাদৃশ অনৃষ্ট উৎপন্ন হয়, সেই ধান্ত দ্বার! পুরোডাশ নিষ্পন্ন করিয়া ভাহা 
দ্বারা যাগ করিলেই পরী যাগ সিদ্ধ হয়; প্রোক্ষণ করিলে বা জল ছিটাইলে ধান্তে 
যে অদৃষ্ট হয়, তাঁহারই নাম সংস্কার-_এই সংস্কার প্রোক্ষণ হারা ধানে হয় বলিয়া 
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ধান্যকে প্রোক্ষণ ক্রিয়ার সংস্কারধ্য কর্ম বলা যাইতে পারে। চতুর্থ বিকার্ধ্য কর্ম 
-_একটি দ্রব্যকে নষ্ট করিয়া যে ক্রিয়া আর একটি দ্রব্য উৎপাদন করে, সেই 
ক্রিয়ার কর্মাকে বিকার্য্য কর্ধ কহে। যেমন-_ছুপ্ধং দধি করোতি বা কাষ্ঠং ভক্ব 
করোতি ( ছুপ্ধকে দধি করিতেছে বা কা্ঠকে ভম্ম করিতেছে )। ছুপ্ধকে নষ্ট 
করিয়া দধি উৎপন্ন করিতেছে বা কা্ঠকে নষ্ট করিয়া ভম্ম উৎপন্ন করিতেছে 
ধলিয়া ক ধাতুর অর্থ ষে ক্রিয়--তাহার দধিবা ভম্মরূপ যে কর্ম, তাহাকে 
বিকারধ্য কর্ম বলা যায়। ইহাই হইল চতুর্বধ কর্ণ-_.এই চতুর্বিধ করছ 
ছাড়া ধাত্ব্থ ক্রিয়ার অন্ত কোন প্রকার কর্ম হইতে পারে না।-_ইহাই হইল 
এই গ্লোকটির ভাংপর্য্যার্থ। 

নৈতদন্যতমং &% ব্রহ্ম কদ! ভবিতুমর্াতি । 
স্বতঃসিদ্ধং সর্ববদাপ্তং শুদ্ধং নিম্মলমক্ত্রিয়ম্ ॥ ১৫৬ 

অন্বয়। ব্রহ্ম (পরব্রহ্ধ )[ যতঃ-যেহেতু ] স্বতঃসিদ্ধং [ম্বেয়ংসিদ্ধ) সর্বদাপ্তং 
(সর্বদ| প্রাপ্ত) শুদ্ধং (বিশুদ্ধন্বভাব) নিন্মলং ( মলহীন ) অক্রিয়ম্ (এবং 

সর্বপ্রকার ক্রিয়া-বিবর্জিত ) | অতঃ- এই কারণে ] [ তৎ-্সেই ব্রহ্ম ] এতদন্ত- 
তমং ( এই চারি প্রকার কর্মের মধ্যে একটি ) কদা ( কখনও) ন [ ভবিতুমর্থতি 
হইতে পারে না ]॥ ১৫৬ 

অন্ুবাদ। পরমাস্মা যে কারণে স্বতঃসিদ্ধ, সর্বদাপ্রাপ্ত, বিশুদ্ধ, মলরহিত 
এবং নিষ্ষিয়; এই কারণে তিনি এই চারিপ্রকার কর্মের মধ্যে একটি বলিয়া 
কখনই পরিগণিত হইতে পারে না ॥ ১৫৬ 

ন চাইস্ত কশ্চিজ্জনিতেত্যাগমেন নিষিধ্যতে। 
কারণং ব্রহ্ম ততম্মাদ্ ব্রহ্ম নোতপাগ্যমিষ্যতে ॥ ১৫৭ 

অন্বয়। অন্ত (ইহার-্এই ব্রদ্ষের) কশ্চিং (কেহই) জনিতা (উৎ- 
পাদয়িতা) ন[ অন্তিস্নাই ] ইতি € এই প্রকার) আগমেন (শ্রুতি হ্বারা) 
 ব্রহ্ষণঃ ) কারণং (ব্রদ্দের কারণ) নিষিধ্যতে ( নিবাকৃত হইতেছে ১ তন্মাৎ সেই 
কারণে ) তৎ (সেই) ব্রঙ্গ (পরমাত্মা) উৎপাগ্ং ( উৎপাগ্ত কর্ম বলিয়া ) ন 
ইব্যতে ( অঙ্গীকৃত হইতে পারেন না )॥ ১৫৭ 

অন্থবাদ। “ইহার কেহই উৎপাদয়িতা৷ নাই” এই প্রকার শ্রুতিবাক্য ব্রহ্গের 
কারণ নিরাকরণ করিতেছে এই কারণে সেই ব্রন্ম [কোন ক্রিয়ার ] উৎপান্ধ 
কণ্ঘ্ বলিয়৷ অঙ্গীকৃত হইতে পারেন না ॥ ১৫৭ 

আপ্তাপ্যয়োস্ত ভেদস্চেদ্ আপ্ত। চাপ্যমবাপ্যতে। 
আপ্ত স্বরূপমেবৈতদ ব্রহ্ম নাপ্যং কদাচন ॥ ১৫৮ 

অথয়। তু (পরস্থ ) আপ্তুযাপ্যয়োঃ ( আপ্ত! এবং আপ্য এই দুইটির মধ্যে) 
৯. আক্ঠতরম্ ইতি বা পাঠ:। 7 
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চে (যদি ) ভেদঃ (ভেদ )[ থাকাই শ্বভাবসিদ্ধ নিয়ম হয়] [ তদ1-তাহ! 
হইলে [ আগ্ব1 (আপ্ত। যে হইবে তাহ! ম্বার! ) আপ্যং (আপ্যরূপ যে কর্ম তাহা) 
অবাপ্যতে ( নিশ্চয়ই অবাপ্ত হইবে ); এতৎ (এই) ব্রহ্ম ( পরমাত্মা ) আণ্ত স্বরূপ- 
মেব (সর্বদা সকল বস্তুর আপ্ত। অর্থাৎ আত্মন্বরূপে সর্বদা সকল বস্তকেই পাইয়া 
রহিয়াছেন ) [ এই কারণে ] ক্দাচন ( কোন সময়েই ) [ এতৎ ব্রহ্ম _ এই ব্রহ্ম] 
আপ্যং (আপ্যরূপ কর্ম) ন[ ভবিতুর্মহতি- হইতেই পারেন না ]॥ ১৫৮ 

অন্থবাদ। পরস্ত প্রাপ্তির কর্ত! এবং প্রাপ্তির কর্্ম এই ছুইটি বস্তর মধ্যে 
[ ভেদ থাকাই যদি শ্বতঃসিন্ধ নিয়ম হয় ]) তাহা হইলে ষে প্রাপ্তির বর্তা, সে 
পুর্বে অপ্রাপ্ত কর্্মকে প্রাপ্তির কর্ম করিতে পারে। ব্রহ্ম সর্ধদা সকল বস্তর 
প্রাপ্ত [ এরূপ যদি হইল তবে], এই ব্র্গ প্রাপ্তি ক্রিয়ার কর্ম কিছুতেই হইতে 
পারেন্ না ॥ ১৫৮ 

মলিনস্ঠৈব সংস্কারো দর্পণাদেরিহ্ষ্যেতে। 
ব্যোমবন্লত্যশুদ্বন্ত ব্রহ্মণো নৈব সংস্কিয়া ॥ ১৫৯ 

অন্বয়। মলিনন্ত € মলিন) এব (হইলেই ) দর্পণাদেঃ (দর্পণ প্রভৃতির ) 
ইহ (এই সংসারে ) সংস্কারঃ ( মাও্ডনাদি দ্বারা সংস্কার অর্থাৎ পরিফরণ ) ইস্যুতে 
(ইষ্ট হইয়া থাকে); ব্যোমবৎ (আকাশের ন্যায়) নিত্যশুদ্বশ্ত (নিত্য 
বিশুদ্ধ্বভাব ) ব্রঙ্গণঃ (ব্রহ্ের) সংস্তিয়া (সংস্কার অর্থাৎ শোধন) নৈব 
[ ভবিতুমর্থতি * হইতে পারে না ]॥ ১৫৯ 

অনুবাদ। মূলিন হইলেই এই সংসারে দর্পণাদির সংস্কার (অর্থাৎ পরিষরণ) 
ইষ্ট হইয়া থাকে । আকাশের স্তায় নিত্য বিশুদ্বস্বভাব ব্রদ্ষের সংস্কার হইবার 
প্রয়োজন নাই ॥ ১৫৯ 

কেন দুষ্টেন যুজ্যেত বস্তু নিম্লমক্রিয়মূ। 
যদযোগাদাগতং দোষং সংস্কারে! বিনিবর্তয়েৎ ॥ ১৬০ 

অন্থয়। নিক্দলং (নির্দোষ ) অক্রিয়ং (ক্রিয়ীরহিত ) বস্ত (ব্রঙ্গন্বরূপ বস্তু) 
কেন ছুষ্টেন €( কোন্ দুষ্ট বস্তর সহিত ) যুজ্যতে (যুক্ত হইতে পারে?) 
যদ্যোগাৎ (যে ছৃষ্ট বস্তুর সহিত যোগ হইয়াছে বলিম্া! ) আগতৎ (আগত) দোৌষং 
(দোষকে ) সংস্কীরঃ ( সংস্কার ) বিনিবর্তয়েৎ (নিবৃত্ত করিতে পারে)।। ১৬০ 

অঙ্গবাদ। ব্রন্ধ স্বয়ং নির্দোষ ও নিষ্ক্রিয়; কোন্ ছুষ্ট বস্তর সহিত তিনি 
মিলিত হইতে পারেন ? যাহার সহিত সংযোগজাত দোষকে সংস্কার অপনোদন 
করিতে পারে? অর্থাৎ কোন প্রকার দূষিত বস্ত-সংযোগে দ্বভাবতঃ নির্দোষ ও 
নিষ্টিয় ব্রহ্ম সদোষ হইতে পারেন আর সংস্কার দ্বারা সেই দোষ নিরাক্কত হইতে 
পারে এরূপ কল্পনাও করা যাইতে পারে না ॥ ১৬০ 

নিগুণস্য গুণাধানমপি নৈবোপপদ্তে। 

কেবলে। নিগুণশ্চেতি নৈগুণ্যং শ্য়তে যতঃ ॥ ১৬১ 
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অন্বয়। যতঃ (যেহ্বেডু ) কেবলঃ (একমাত্র অর্থাৎ অদ্বিতীয়) নিগুণশ্চ 
(এবং নিন) ইতি (এইরূপ ) নৈগুণ্যং (নিগুণত্ব অর্থাৎ আত্মতত্ব) শ্রয়তে 
[ শ্রুতিদ্বারা ] (প্রতিপাদিত হইয়াছে) [ অতঃ-এই কারণে] নিশুণস্য (নিগুণ 
আত্মার) গুণাধানম্ অপি (কোন প্রকার নৃতন গুণের আরোপও ) নৈব 
উপপগ্ভতে ( উপপন্ন হইতে পারে না )॥ ১৬১ 

অন্ুবাদ। যেহেতু পূ সেই আত্ম! ] অদ্বিতীয় এবং নিগুণ” ইত্যাদি 
শ্রুতিবাক্যের দ্বার আত্মার নিগুশত্ব প্রতিপাদিত হইয়৷ থাকে, অতএব সেই 
নিগুণ আত্মাতে কোনপ্রকার গুণের আধান- [-রূপ সংস্কারও ] উপপন্ন হইতে 
পারে না ॥ ১৬১ 

সাবয়বস্ত ক্ষীরাদের্বস্তনঃ পরিণামিনঃ। 
যেন কেন বিকারিত্বং স্থান নিক্কন্মবস্তুনঃ ॥ ১৬২ 

অন্বয়। সাঁবয়বস্ত (সাবয়ব ) পরিণামিনঃ (অতএব পরিণামী ) ক্ষীরাদেঃ 
(ছৃগ্ধ প্রভৃতি) বস্তনঃ (দ্রব্যের) যেন কেন (কোন একটি বস্তর দ্বার ) 
বিকারিত্বং (বিকার অর্থাৎ অবস্থাস্তর প্রাপ্তি) স্তাৎ (হুইয়! থাকে ) নিষ্ন্ম- 
বস্তনঃ (ক্রিয়াহীন পরমার্থ বস্তর ) ন বিকারিত্বং শ্ভাৎ (বিকার হইতে 
পারে না )1 ১৬২ 

অন্ুবাদ। অবয়ববিশিষ্ট অতএব পরিণামস্বভাব ছুগপ্ধাদি বস্তরই কোন বস্তুর 
দ্বারা বিকার বা অবস্থাস্তর-প্রঞ্চি হইয়া থাকে । আত্ম! নিক্কিয় (সুতরাং নিরবয়ব 
বস্তু) এই কারণে তাহার বিকার হইতে পারে না৷ ॥ ১৬২ 

নিফলং নিজ্কিয়ং শান্তং নিরবছ্যং নিরঞ্জনমূ। 
ইত্যেব বস্তনস্তত্বং শ্রুতিযুক্তিব্যবস্থিতম্ ॥ ১৬৩ 

অন্বয়। নিফলং (নিরবনব) নিক্ষিয়ং (ক্রিয়াহীন ) শাস্তৎং ( সর্বপ্রকার 
উপদ্রবরহিত ) নিরবগ্ৎ (নির্দোষ ) নিরঞ্জনঞ্চ ( এবং নিলিপ্ত ) ইত্যেব (এই 
প্রকারই ) বন্তনঃ (পরমাত্মন্বরূপ বস্তর ) তত্বং (স্বরূপ) শ্রুতিযুক্তিব্যবস্থিতং 
(শ্রুতি এবং যুক্তি বারা নির্ণাত হইয়াছে )॥ ১৬৩ 

অনুবাদ । নিরবয়ব, ক্রিয়াহীন, সর্ববোপদ্রবশূন্ত, নির্দোষ এবং নিলিপ্ত 
এইপ্রকার বিশেষণদ্বারাই আত্মার তত্ব শ্রুতি এবং যুক্তি দ্বারা নির্ণাত 
হইয়াছে ॥ ১৬৩ 

তস্মান্ন কর্্মসাধ্যত্বং ব্রহ্মণোহস্তি কুতশ্চন। 

কর্্মসাধ্যং ত্বনিত্যং হি ব্রহ্ধ নিত্যং সনাতনমূ ॥ ১৬৪ 
অথ্য়। তন্মাৎ €( সেই কারণে ) কুতশ্চন ( কোন প্রকারেই ) ব্রহ্মণঃ 

(ত্রদ্ধের) কর্মসাধ্যত্বং (কর্মসাধ্যত্ব অর্থাৎ ক্রিয়া! হবার! উৎপত্তি) ন [ ভবিতুমর্থতি - 
হইতে পারে না]। কর্ণসাধ্যৎ (যাহা কর্মের দ্বারা উৎপন্ন, তাহাই) 
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অনিত্যৎ (বিনাশী ); সনাতন (সর্বকালেই বিছ্বমান ) ব্রহ্ম (ব্রন্ধ ) নিত্যং 
( অবিনাশি )॥ ১৬৪ 

অনুবাদ । অতএব ব্রহ্গের কোন প্রকার কর্মসাধ্যত্ব নাই, অর্থাৎ কোনরূপ 
ক্রিয়া দ্বারা ব্রহ্ম উৎপন্ন হন না। বাহ কর্মসাধ্য, তাহাই বিনাশী; ব্রদ্ধ সনাতন 
[ অতএব ] নিত্য ॥ ১৬৪ 

দেহাদিঃ ক্ষীয়তে লোকো। যখৈবং কন্্ণা চিতঃ। 
তথৈবামুষ্সিকো লোকঃ সঞ্চিতঃ পুণ্য কর্মমণ। ॥ ১৬৫ 

অন্থয়। কর্দণা (কর্মের দ্বারা ) চিতঃ (অজ্জিত ) দেহাদিঃ ( দেহপ্রভৃতি ) 
লোকঃ ( ভোঁগসাঁধন দ্রব্য ) ধথ! ( যেমন ) ক্ষীয়তে (কালে ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ), 
তখৈব ( সেইরূপই ) পুণ্যকর্্মণ! ( পুণ্যকর্্ দ্বারা ) সঞ্চিতঃ ( অজ্জিত ) আমুন্মিকঃ 
(পারলৌকিক ) লোকঃ (ভোগসাধন দ্রব্যসমৃহও ) এবং (এই প্রকারেই ) 
ক্ষীয়তে _ ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া থাকে ]॥ ১৬৫ 

অন্ুবাদ। কর্ম দ্বারা সঞ্চিত দেহাদি ভোগসাধন দ্রব্য যেমন কালে 
(নিশ্যয়ই ) ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ পুণ্যকর্মের দ্বারা অর্জিত হ্বর্গপ্রভৃতি 
পারলৌকিক ভোগসাধনসমূহও ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া! থাকে ॥ ১৬৫ 

কৃতকত্বমনিত্যত্বে হেতুর্জাগতি সর্ববদ|। 
তল্মাদনিত্যে স্বর্গাদে পণ্ডিতঃ কো নু মুহতি ॥ ১৬৬ 

অন্ব়। অনিত্যন্বে (বিনাশিত্বরূপ সাধ্য সিদ্ধির পক্ষে) কৃতকন্বং (ক্রিয়া- 
সাধ্ত্বরূপ ), হেতুঃ (সাধক হেতু ) সর্বদ। (সকল সময়েই ) জাগন্তি (জাগিয়! 
রহিয়াছে )) তম্মাৎ (সেই কারণে ) অনিত্যে (বিনশ্বর ) স্বর্গাদো ( স্বর্গ প্রভৃতি 
ভোগা বস্তুতে) কঃ (কোন্) পণ্ডিতঃ (বিদ্বান্) মুহৃতি ( মোহপ্রাপ্ত হয় 2 )1।১৬৬ 

কনুবাদ। যাহার উৎপত্তি আছে, তাহ! অনিত্যতাবিষয়ে হেতুবপে সর্ববদ। 
জাগিয়া রহিয়াছে অর্থাৎ যাহ! কিছু উৎপত্তিমান্, তাহাতেই যেন অনিত্যতার 
হেতু বর্তমান আছে। অতএব কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি স্বর্গ প্রভৃতি ভোগ্য বস্ত 
বিষয়ে মোহপ্রাপ্ত হইয়! থাকেন * (অর্থাৎ কোন পণ্ডিত ব্যক্তিই এই সকল 
বিনশ্বর ভোগ্য বস্তুকে স্থায়ি বলিয়। ভ্রস্ত হয়েন ন1) ॥ ১৬৬ 

জগদ্ধেতোস্ত নিত্যত্বং সর্ব্বেষামপি সম্মতমৃ। 

জগদ্ধেতুত্বমস্তৈব বাবদীতি শ্রুতিমু'হুঃ ॥ ১৬৭ 
অন্বয়। জগদ্ধেতোঃ (যাহা জগতের মুলকারণ, তাহার ) নিত্যত্বং ( অবিনা- 

শিত্ব ) সর্বেষামপি (সকল দার্শনিকেরই ) সম্মতৎ (অভিমত )। শ্রুতিঃ (বেদ) 
মুহঃ (বারংবার) অন্ত এব (এই ব্রহ্গেরই ) জগদ্বেতুত্বং (জগৎকারণত্ব ) 
বাবদীতি ( অতিশয়রূপে প্রতিপাদন করিয়া! থাকেন) ॥ ১৬৭ 

অনুবাদ । যাহা জগতের কারণ, তাহা! যে অবিনাশী, ইহা সকল 
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দার্শনিকেরই অভিমত। শ্রুতি বারংবার এই ব্রহ্ধকেই জগৎকারণরূপে স্থুম্প্- 

নির্দেশ করিতেছে, [ স্থতরাং এই ব্রহ্ম অবিনাশি। ]॥ ১৬৭ 

এতদাজ্যমিদ্ং সর্ববং তৎ সত্যমিতি চ শ্রুগতিঃ | 

অস্তৈব নিত্যতাং ব্রত জগদ্ধেতোস্ততঃ *%* ্ফুটম্ ॥ ১৬৮ 
অন্বয়। পইদং” (এই ) “সর্বর্বং* (সকলই ) "ধতদাত্ম্যং” (ব্রঙ্গকে আত্ম- 

স্বরূপে আশ্রয় করিয়! রহিয়াছে ) [ এবৎ ] “তৎ* € তাহাই ) "সত্যং” ( সত্য ) 
ইতি চ (এই প্রকার বহুতর) শতিঃ (বেদবাক্য) জগন্ধেতোঃ জেগতের হেতুভূত) 
অন্তৈব ( এই ব্রন্গেরই ) নিত্যতাং অেবিনাশিত্ব) ব্রতে প্রেতিপাদন করিতেছে); 
ততঃ (সেই কারণে ) স্ফুটৎ (বিশদভাবে ) [ ব্রদ্মণে! নিত্যত্বং জ্ঞায়তে _ ব্রন্ধের 
নিত্যত্ব বুঝ। যাইতেছে ]॥ ১৬৮ 

অন্থুবাদ। «এই সকল বিশ্বই ব্রহ্গরূপ আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত” এবং “সেই 
বহ্মই সত্য" এই প্রকার বহুতর শ্রুতিবাক্য জগতের হেতুভূত এই ব্রদ্ধেরও নিত্যত্ব 
প্রতিপাদন করিতেছে; এইজন্য তাহার নিত্যত্ব স্পষ্টই বুঝ! যাইতেছে ॥ ১৬৮ 

ন কর্ণ! ন প্রজয়। ধনেনেতি স্বয়ং শ্রুতি । 

কর্ম্মণো মোক্ষহেতৃত্বং সাক্ষাদেব নিষেধতি ॥ ১৬৯ 
অন্বয়। কন্মণ। (কর্মের ছারা ) [ অমৃতত্ব ] ন (হয় না), প্রজয়! সেস্তানের 

দ্বার [ অমুতত্ব ] ন( হয় না), ধনেন (ধনের ছার) [ অন্ৃতত্ব] ন(হয়না), 
ইতি ( এইরূপ ) শ্ররতিঃ (বেদবাক্য ) স্বয়ং (নিন্গেই) কন্মণঃ (সকল প্রকার 
কর্মেরই ) মোক্ষহেতুত্বং (মোক্ষকারণত্ব ) সাক্ষাৎ এব (প্রত্যক্ষভাবেই) নিষেধতি 
(নিরাকরণ করিতেছে )॥ ১৬৯ 

অনুবাদ । “কর্মের দ্বার | অমুতত্ব লাভ ] হয় না, সন্তানের দ্বার [অস্বতত্ব) 

হয় না, ধনের দ্বারাও [ অমৃতত্ব পাওয়া যাঁয় না ]” এই প্রকার শ্রুতিবাক্য 
নিজেই প্রত্যক্ষভাবে কর্মের মোক্ষহেতুচ্ব প্রতিষেধ করিতেছে ॥ ১৬৯ 

প্রত্যগ্ত্রহ্মবিচারপূর্ববমুভয়োরেকত্ববোধং বিনা 1 
কৈবল্যং পুরুষস্য সিধ্যতি পরত্রহ্াত্বতালক্ষণমৃ। 

ন ন্নানৈরপি কীর্ভনৈরপি জপৈ নে? কৃচ্ছ চান্দ্রায়ণৈ- 
নেখ বাপ্যধ্বরযজ্জদাননিগমৈ নেও মন্ত্রতন্ত্ৈরপি ॥ ১৭০ 

অন্বয়। পুরুষন্ত € পুরুষের ) পরব্রদ্মাত্তালক্ষণং (পরব্রহ্ষকে আত্মম্বরূপে 
প্রাপ্তিরূপ ) কৈবল্যৎ ( মোক্ষ ) প্রত্যগ-ব্রদ্ষবিচারপূর্ববং ( বেদাস্ত শাস্ত্রের ছার 
সর্বাস্তরাত্মার ম্বরূপ বিচারপূর্ব্বক ) উভয়োঃ (জীব এবং বর্ষের) একত্ববোধং 
( অভেদ-জ্ঞান ) বিনা (ব্যতিরেকে ) ন্নানৈঃ অপি (প্রচুর স্নান দ্বারাও) ন 

* সতঃ ইতি বা পাঠ১। 
1 বোধাদবিনা ইতি বা পাঠ: | 
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সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না), কীর্তনৈরপি ( কীর্তনসমূহের হ্বারাও) [ন সিধ্যতিস্ 
সিদ্ধ হয় ন1 ], জপৈঃ ( বহুসংখ্যক জপ করিলেও )[ ন সিধ্যতি - সিদ্ধ হয় ম! ], 
কচ্ছুচান্্রায়ণৈঃ ( ক্লেশসাধ্য চান্দরায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহের দ্বারাও ) নো [ সিধ্যতি 
স সিদ্ধ হয় ন। ], ব। কিংবা! ) অধ্বরযজ্ঞদাননিগমৈরপি ( বহুবিধ যাগ, যজ্ঞ দান 
এবং অধ্যাপন দ্বারাও ) নে৷ [সিধ্যতি ০ সিদ্ধ হয় না], মন্ত্রতন্ত্রেঃ অপি (মন্ত্প্রয়োগ 
দ্বারাও ) নো [ সিধ্যতি সিদ্ধ হয় না ]॥ ১৭০ 

অনুবাদ । পরব্রহ্কে আত্মন্বরূপে প্রাপ্তিই জীবের মৌক্ষ। এই মোক্ষ-- 
ব্রচ্গের হ্বরূপ-বিচাঁর হইতে উৎপন্ন জীব ও ব্রন্দের অভেদবোধ বাতিরেকে (অন্ত 
কোন উপায় দ্বার! হয় না অর্থাৎ ) প্রচুর ম্লান দ্বারা, বহু কীর্তন দ্বারা, জপসমূহ 
দ্বারা, ক্লেশসাধ্য চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতসমূহ দ্বারা, নানাপ্রকার যাঁগ যজ্ঞ, ( বহুবিধ) 
দান বা বহু ছাত্রকে অধ্যাপন প্রভৃতি কর্মের দ্বারাও [কিছুতেই ] ইহা! সিদ্ধ 
হইতে পারে না ॥ ১৭০ 

“ত্ানাদেব তু কৈবল্যম্” ইতি শ্রুত্য। নিগগ্ভাতে । 
জ্ঞানস্তয মুক্তিহেতুত্ব মন্যব্যাবৃত্িপূর্ববকম্ ॥ ১৭১ 

অন্বয়। *জ্ঞানাৎ এব (এক মাত্র জ্ঞান হইতেই ) কৈবল্যং” (মোক্ষ ) 
[ ভবতি-হয় ] ইতি ( এই প্রকার ) শ্রুত্যা (শ্রুতি দ্বার! ) অন্তব্যাবৃত্তিপূর্ববকং 
(অপর কারণের প্রতিষেধ করিয়।) জ্ঞানন্ত (আত্মতত্বজ্ঞানেরই ] মুক্তিহেতুত্বং 
( মোক্ষকারণত্ব ) নিগদ্ভতে ( প্রতিপাদিত হুইয়ছে ) ॥ ১৭১ 

অনুবাদ । “একমাত্র জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়” এইরূপ শ্রুতিবাক্য দ্বার! 
অপরের মোক্ষকারণত্ব প্রতিষেধ করিয়া! কেবল জ্ঞানেরই মোক্ষকারণত৷ প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে ॥ ১৭১ 

বিবেকিনে। বিরজ্তস্থ ব্রহ্মনিত্যত্ববেদিনঃ | 

তন্ভাবেচ্ছোরনিত্যার্ঘে ততসামগ্্যে কুতো রতিঃ ॥১৭২ 
অন্থয়। বিবেকিনঃ (যাহার নিত্যানিত্যবস্তর বিবেক হইয়াছে, সেই) 

ব্রহ্মনিত্যত্ববেদিনঃ (ত্রঙ্গই নিত্য এই প্রকার জ্ঞানশালী ) বিরক্তন্ত (বিরক্ত ) 
তদ্ভাঁবেচ্ছোঃ (অতএব ব্রক্ষভাবপ্রার্থী ব্যক্তির ) অনিত্যার্থে (কোন প্রকার 
অনিত্য ভোগ্য বস্তুতে ) তৎসামগ্র্যে (অথব। যাবতীয় অনিত্য ভোগ্যমাত্রে ) কুতঃ 

(কি প্রকারে ) রতিঃ (অন্রাগ হইতে পারে ?)॥ ১৭২ 
অনুবাদ । নিত্য ও অনিত্য বস্তুর স্বভাব যে বুঝিয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্গই নিত্য 

--এই প্রকাঁর বোধ যাহার হইয়াছে, সংসার যাহার বৈরাগ্য হইয়াছে এবং ব্রঙ্গ- 
ভাব লাভ করিবার ইচ্ছা যাহার হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির কোন একটি অনিতা 
বস্তুতে কিংব। সকল প্রকার ভোগ্য বস্তুতে কি কারণে অনুরাগ হইবে ? ১৭২ 

তম্মাদনিত্যে স্বর্গাদৌ সাধনত্বেন চোদিতমৃ। 
নিত্যং নৈমিত্তিকং চাঁপি সর্ববং কর্ম ললাধনমৃ। 
ুমুক্ষুণা পরিত্যাজ্যং ব্রহ্মভাবমতীগ্নুনা ॥ ১৭৩ 

১৪৩ 



ণ৪ সর্ধ্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। 

অন্বয়। ব্রহ্ষভাবমভীগ্প,না' (ব্রহ্গ-্বভাবকে যে প্রার্থনা করে এইরূপ.) 
মুমুক্ষণা (মোক্ষারথিবব্যক্তি কর্তৃক ) সসাধনং (সাধন-সমূহের সহিত ) স্বর্গাদৌ 
(ত্বর্গ প্রভৃতি ) অনিত্যে ( অনিত্য বস্তর ) সাধনত্বেন (সাধন বলিয়া ) চোদ্দিতৎ 
( শান্ত্রবিহিত ) অপিচ ( এবং ) নিতাং (নিত্য ) নৈমিত্িকং (এবং নৈমিত্তিক ) 
সর্বং কর্ম (অর্থাৎ সকল প্রকার কর্মুই) পরিত্যাজ্যং ত্যক্ত হওয়া উচিত) ॥১৭৩ 

অনুবাদ। ঘিনি ব্রঙ্মভাব অভিলাষ করেন, এইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে 
স্বগাদি অনিভ্য ফলের সাধন বলিয়া শান্ত্রবিহিত যে সকল কাম্য নিত্য বা 
নৈমিত্তিক কর্ম আছে, তত সমস্তই সাধনের সহিত পরিত্যাজ্য ॥ ৯৭৩ 

মুমুক্ষোরপি কর্ধাস্ত শ্রবণং চাপি সাধনমূ । 

হস্তবদ্দ্য়মেতন্ত স্বকার্ধ্যং সাধয়িষ্যতি ॥ ১৭৪ 
অন্বয় । শ্রবণং (বেদান্তবাঁক্য শ্রবণ) কর্দনচ (এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক 

বন্ধন) ( এই ছুই প্রকাঁরই ) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীর ) সাধন (মোক্ষের সাধন ) 
অস্ত (হউক ) এত্ত ( এই মুযুক্ষু ব্যক্তির ) দ্বয়ং ( এই দ্বিবিধ কাধ্যই ) হস্তবৎ 
(হস্তের ন্যায়) স্বকাধ্যং ( তত্বজ্ঞানূপ নিজকাধ্য সাঁধয়িষ্যতি (সাধন 
করে) ॥ ১৭৪ 

অনুবাদ। বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ--এবং নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম এই 
দুইটিই মুমুক্ষু ব্যক্তির মোক্ষল[ভের প্রতি সাধন হউক, মুমুক্ষুব্যক্তির এই দ্বিবিধ 
কার্ধ্যই ছুইটি হস্তের ন্যায় তত্ৃজ্ঞানরূপ নিজ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে ॥ ১৭৪ 

যথ৷ বিজন্ততে দীপঃ খজকরণকর্ম্ণ। | 
তথা বিজন্ততে্চ বোধঃ পুংসো৷ বিহিতকর্্মণা ॥ ১৭৫ 

অন্থয়। খজ.করণকম্ণা (খজুকরণকর্্ম অর্থাৎ বর্তিকে সরল করিয়া 
দেওয়া রূপ কর্শের দ্বারা ) যথা ( যেমন ) দীপঃ (দৌপশিখা) বিজ স্ততে (বৃদ্ধিকে 
প্রাপ্ত হয়), তথা ( সেইরূপ ) বিহিতকল্মপ্কা (বিহিত কর্ণ দ্বারা) পুংসঃ (ঘযুমুক্ 
ব্যক্তির) বোধঃ (তত্বজ্ঞান) বিজস্ততে (ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করিতে 
থাকে) ॥ ১৭৫ 

অন্থবাদ। বন্তিকে সরল করিয়া দিলে যেমন দীপ-শিখা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, 
সেইরূপ বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করিলে মুক্তিকামী সাধকের বোঁধ অর্থাৎ তত্ব- 
জ্ঞানও ক্রমে বৃদ্ধি লাভ করে ॥ ১৭৫ 

অতঃ সাপেক্ষিতং জ্ঞানমর্থবাইপি সমুচ্চয়মৃ। 
মোক্ষস্থা সাধনমিতি বদন্তি ব্রহ্ম বাদিন? ॥ ১৭৬ 

অহ্য়। অতঃ (এই কারণে ) জ্ঞানং ( তবজ্ঞান ) সাপেক্ষিতং (এইভাবে 
নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের অপেক্ষা! করিয়া থাকে )। অথবাহপি (পক্ষান্তরে )* 

* তথা শ্রবণজে1 বোধঃ ইতি বা পাঠঃ | 



সব্ধবেদান্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহ্ঃ | ৭৫ 

বঙ্গবাদিনঃ (কোন কোন বেদাস্তশান্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ) সমুচ্চয়ং ( নিত্য ও নৈমিত্তিক 
কর্মের সহিত মিলিত তত্বজ্ঞান, অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়কে) সাধনং (মোক্ষের 
সাধন ) বদস্তি ( বলিয়া নির্দেশ করেন ) ॥ ১৭৬ 

অন্বাদ। এই কারণে--নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মের দ্বারা পরিপুষ্ট জ্ঞান 
অথব। নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম এবং জ্ঞান মিলিত ভাবে মোক্ষ প্রাপ্তির সাধন ভুইয়া 
থাকে-_ব্রক্গবাদিগণ এই প্রকার বলিয়া] থাকেন ॥ ১৭৬ 

যুমুক্ষোযুজ্যতে ত্যাগঃ কথং বিহিতকন্রণঃ ॥ ১৭৭ 

ইতি শঙ্কা ন কর্তব্য! মু়বৎ পণ্ডিতোত্মৈঃ। 
কর্ম্মণঃ ফলমন্যত্ু, শ্রবণস্য ফলং পৃথক্ ॥ ১৭৮ 

অন্বয্ন। বিহিতকর্ণঃ (সন্ধ্যা বন্দন এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রুতিবিহিত 
কর্মের) ত্যাগঃ ( একেবারে পরিত্যাগ ) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থী ব্যক্তির পক্ষে ) 
কথং (কি প্রকারে ) যুজ্যতে ( যুক্তিযুক্ত হইতে পরে ) ইতি ( এইপ্রকাঁর ) শস্ক! 
( আশঙ্কা ) মুঢ়বৎ (মুর্খ ব্যক্তিগণের ন্ায়) পণ্ডিতোভমৈঃ ( পণ্ডিতশ্রেষ্ঠগণের ) 
ন কর্তব্য (কর! উচিত নহে )। কন্মণঃ (অগ্নিহোত্র প্রভৃতি কম্মের ) ফলং 

( ফল ) অন্যৎ ( অন্যরূপ ) তু ( এবং ) শ্রবণস্ত (সন্ন্যাসের পরে বিহিত বেদাস্তবাক্য 
শ্রবণের ) ফলং (ফল) পৃথক্ ( তাহা হইতে ভিন্ন ) ॥ ১৭৭--+১৭৮ | 

অন্থবাদদ। [ সন্ধ্যা ব্দন এবং অগ্নিহোত্র প্রভৃতি ] বিহিত কর্মের ত্যাগ 
মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত হইতে পারে ?--এই প্রকার শঙ্কা মূর্খ 
ব্যক্তির স্তায় পণ্তিতশ্রেষ্ঠগণের হওয়া উচিত নহে। কারণ, [ অগ্নিহোত্রাদি ]. 

বিহিত কর্মের ফল হইতে মুমুক্ষ ব্যক্তির পক্ষে বিহিত শ্রব্ণাদির ফল সম্পূর্ণ 
পৃথক ॥ ১৭৭--১৭৮ 

বৈলক্ষণ্যং চ সামগ্র্যোশ্চোভয়ত্রাহধিকারিণোও। 

কামী কর্মণ্যধিকৃতো নিক্ষামী শ্রবণে মতঃ ॥ ১৭৯ 

অন্বয়। উভয়ত্র (উভয়পক্ষে অর্থাৎ কর্ম ও জ্ঞানমার্গে) অধিকারিণোঃ 
( দ্বিবিধ অধিকারীর ) সাঁমগ্রোযোঃ (দ্বিবিধ সাধনসমূহের ) বৈলক্ষণ্যৎ (পরস্পর 
বিভিন্নতা ) [ অন্তি-আছে]। কামী (যাহার কামনা আছে এইরূপ ব্যক্তিই ) 
কর্মণি ( অগ্নিহোত্র প্রভৃতি বিহিত কর্মে ) অধিকৃতঃ (অধিকারী হইয়া থাকে ), 
নিষ্কামী (স্থখকামনারহিত ব্যক্তিই ) শ্রবণে ( বেদান্তবাক্য শ্রবণে) মতঃ 
(অনুমোদিত হুইয়! থাকেন )1 ১৭৯ 

অনুবাদ। কর্ম ও জ্ঞান এই উভয় মার্গে দ্বিবিধ অধিকারী ও সাঁধনসামগ্রী 
প্রম্পর বিভিন্ন-স্বরূপই হুইয়া। খীকে। [ যে ব্যক্তি) কাঁমী [ সেই ব্যক্তি) কর্শে 
অধিকারী হইয়া থাকে, [আর যিনি] নিষ্কামী অর্থাৎ কামনাশৃল্ত ( সেই ব্যক্তিই ) 
বেদাস্তবাক্য শ্রবণে অধিকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন ॥ ১৭৯ 



৭৬ সর্ধবেদান্ত-সিদ্াত্ত-সারসংএহঃ | 

অর্থী সমর্থ ইত্যাদি লক্ষণং কর্দিণে! মতমৃ। 

পরীক্ষ্য লোকানিত্যাদি লক্ষণং মোক্ষকাঙজ্ক্ষিণঃ ॥ ১৮০ 

অনয়। অর্থী (ধনবান্) সমর্থঃ (সামর্থ্যযুক্ত ) ইত্যাদি (এই সকল 
বিশেষণ ) কন্পিণঃ (কর্মানুষ্ঠান-কর্তার) লক্ষণৎ ( স্বরূপ ) মতম্ ( বলিয়া বিবেচিত 
হইয়া থাকে )। প্পরীক্ষ্য” ( পরীক্ষা করিয়া ) [ কর্মচিতান্ ] লোকান্ ( কর্ম 
দ্বার অর্জিত লোৌকসমূৃহকে ) [ব্রাহ্মণ নির্ধেবেদ লাভ করিবে ]” ইত্যাদি (এই 
প্রকার শ্রুতিবাক্য দ্বার প্রতিপাদিত ধর্মই ) মোক্ষকাজ্ষিণঃ ( মোক্ষাভিলাষী 
ব্যক্তির ) লক্ষণং (স্বরূপ বলিয়া! বিবেচিত হইয়| থাকে )॥ ১৮০ 

অনুবাদ। ধনবান্ এবং সামর্যযুক্ত এই প্রকার বিশেষণগুলিই কর্মিব্যক্তির 
লক্ষণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে । কর্ম দ্বারা অর্জিত লোক [ কখনই নিত্য 
হইতে পারে ন! এই প্রকার ] পরীক্ষা দ্বারা [নির্ণয় করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য 

অবলগ্বন করিবে 7 এই প্রকার শ্রুতি দ্বারা মোক্ষার্থার লক্ষণ নির্ধারিত 

হইয়াছে ॥ ১৮০ 

মোক্ষাধিকারী সন্গ্যামী গৃহস্থঃ কিল কর্ম্মণি। 

কন্মমণঃ সাধনং ভাষ্য! শ্ুকৃজ্ুবাদিপরিগ্রহঃ ॥ ১৮১ 

অন্বয় । সন্গ্যাসী যে সন্যাসাশ্রম পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই) 
মোক্ষাধিকারী ( মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকে); গৃহস্থঃ (যে গৃহস্থাখমে 
প্রবেশ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই) কিল (নিশ্চয়ই) কর্্মণি (কর্মে অধিকারী 
হইয়া থাকে )। ভার্ধ্যা (পত্রী ) ক্রকৃত্রবাদিপরিগ্রহঃ (ক্রকু এবং করব নামে 
প্রসিদ্ধ যজ্জীয় পাত্রবিশেষের পরিগ্রহ ) কশ্মশণঃ (কর্মের) সাধনং (সিদ্ধির হেতু 
হয় )৪ ১৮১ 

অনুবাদ । সন্ন্যাসীই মোক্ষের অধিকারী এবং গৃহস্থ ব্যক্তিই কর্মানুষ্ঠানের 
অধিকারী । পত্বী এবং শ্রুক্ এবং ক্র গ্রভৃতি যক্জীয় পাত্রের পরিগ্রহই, কম্মের 
সাধন ॥ ১৮১ 

নৈবান্ত সাধনাপেক্ষা*্চ শুশ্রযোস্ত গুরুং বিনা । 

উপর্যযযপর্্যহংকারে! বর্ধতে কর্ম্মণা ভূশম্ ॥ ১৮২ 
অন্বয়। অন্ত (এই) শুশ্রযোঃ ( বেদাস্তবাকা-শ্রবণাভিলাধীর ) গুরুং বিন! 

(গুরু ব্যতিরেকে) সাধনাপেক্ষা (অন্ত সাধনের অপেক্ষা) নৈব [ অস্তি- 
বিদ্ধমান নাই ]। কর্ণ ( কর্ম দ্বারা) অহংকারঃ (অভিমান) উপরু্ণপরি 
(পরে পরে ক্রমশই ) ভূশং ( অভিশয়রূপে ) বদ্ধতে ( বাড়িয়া থাকে )॥ ১৮২ 

অনুবাদ। বেদাস্তবাক্য শ্রবণে যাছার অভিলাষ হইয়াছে, তাদৃশ সন্ন্যাসী 
গুরু ব্যতিরেকে অন্ত কোন সাধনের অপেক্ষা নাই। কর্মানুষ্ঠানের দ্বার! কিন্ত 
উপধুণপরি অতিরিক্ত ভাবে লোকের অভিমানই বাড়িয়া থাকে ॥ ১৮২ নর 

* নৈবান্যসাধনাপেক্ষা ইতি বা পাঠ:। 
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অহঙ্কার বিচ্ছিত্তিঃ শ্রবণেন প্রতিক্ষণমৃ। 
প্রবর্তকং কর্্মশান্ত্ং জ্ঞানশান্্রং নিবর্তকম্ ॥ ১৮৩ 

অন্বয়। শ্রবণেন ( বেদাস্তবাক্যের শ্রবণ দ্বারা) প্রতিক্ষণৎ ( প্রতিক্ষণই ) 
অহঙ্কারস্ত (অভিমানের) বিচ্ছিত্তিঃ উেচ্ছেদ) [ভবতি -হইয়! থাকে 11 কর্শান্ত্র 
( কর্মকাণ্ড) প্রবর্তকং (লোকের হৃদয়ে প্রবৃত্তির জনক), জ্ঞানশাস্ত্রং ( বেদাস্ত- 
শান্ত্রূপজ্ঞান-কাও ) নিবর্তকং (নিবৃত্তি উৎপাদন করিয়া থাকে )॥ ১৮৩ 

অনুবাদ । [ বেদাস্তবাক্যের ] শ্রবণ দ্বার! প্রতিক্ষণই অহঙ্কারের উচ্ছেদ 
হইয়া থাকে । কর্মশান্ত্ প্রবৃত্তির হেতু, জ্ঞানশাস্ত্র নিবৃত্তির হেতু ॥ ১৮৩ 

ইত্যাদি বৈপরীত্যং তৎসাধনে চাধিকারিণোঃ। 
দ্বয়োঃ পরস্পরাপেক্ষা বিদ্যাতে ন কদাচন ॥ ১৮৪ 

অন্য়। অধিকারিণোঃ € মোক্ষ এবং স্বর্গাদদি স্থুখের অধিকারী এই ছুই 
জনের ) তৎসাঁধনে (সেই ফলের সাধনে ) ইত্যাদি ( এইরূপ নানা ) বৈপরীত্য 
(বিলক্ষণত| ) [বিছ্যাতে বর্তমান রহিয়াছে] [এই কারণে] ঘয়োঃ 
( মোক্ষসাধন এবং জ্ঞানসাধন এই উভয়বিধ সাধনের ) কর্দাচন ( কোন কালেও) 
পরম্পরাপেক্ষ। (পরস্পরের অপেক্ষ! ) ন বিগ্ধতে (নিগ্ভমান নাই )॥ ১৮৪ 

অনুবাদ । জ্ঞান এবং কর্মের অধিকারী দুইজনের নিজ নিজ ইষ্ট ফল 
সাধনের এইরূপ নানাপ্রকার বৈলক্ষণ্য পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে । এই কারণে 
মোক্ষের সাধন এব কর্মের সাধনের মধ্যে পরস্পরাপেক্ষা একেবারেই বিদ্যমান 
নাই ॥ ১৮৪ 

সামগ্র্যোশ্চোভয়োস্তদ্বৎ উভয় ত্রাধিকারিণোঁঃ | 
উদ্ধং নয়তি বিজ্ঞানমধঃ প্রাপয়তি ক্রিয়া ॥ ১৮৫ 

অন্থয়। উভয়ত্র (জ্ঞানমার্গ এবং কর্মমার্গ এই উভয় মার্গে ) তদ্বৎ ( সেই 
পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ সাধনের হ্যায় ) অধিকারিণোঃ ( অধিকারিদ্বয়ের ) সামগ্র্যোশ্চ 
(উপকরণ সামগ্রীরও ) উভয়োঃ (উভয়ের ) [ বৈপরীত্যম্ অন্তীতি সন্ধ্যতে _ 
বৈপরীত্য বিদ্মান রহিয়াছে ]। বিজ্ঞানং (আত্মতত্বজ্ঞান ) উর্ধাৎ (উর্ধে ) নয়তি 
( লইয়| যায় ) ক্রিয়া (সকাম কর্ম) অধঃ (নিয়ে) প্রাপয়তি (পাওয়াইয়া 
থাকে )॥ ১৮৫ 

অনুবাদ । ( যেমন ) সাধনের মধ্যে (পরস্পর বৈলক্ষণ্য আছে ইহা পূর্বে 
দেখান হইয়াছে ), সেইরূপই জ্ঞান ও কর্ধমার্গের অধিকারিদ্বয় এবং সামগ্রীন্বয়ও 
পরম্পর বিলক্ষণ হইয়! থাকে । তত্বজ্ঞান পুরুষের আত্মোতৎকর্ষ বিধান করিয়া 
থাকে, আর সকাম কর্ধান্ুষ্ঠান তাহার অধোগতির কারণ হয় ॥ ১৮৫ 

কথমন্যোন্যাতোহপেক্ষ। %্* কথং বাহপি সমুচ্চয়ঃ | 

যথাগ্নেস্ত ণফুটন্য তেজসম্ভিমিরস্য চ ॥ ১৮৫ 
* কথমস্োস্সাপেক্ষা! ইতি বা পাঠঃ। 
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অন্বয়। যথা (বেমন) অগ্রেঃ (অগ্নির ) তৃণকৃটস্ত (এব তৃণসমূহের ) 
তেজসঃ ( তেজের ) তিমিরস্ত চ ( এবং অন্ধকারের ) [ অপেক্ষা সমুচ্চয়ঃ বান 
সম্ভবতি -পরস্পরাপেক্ষা কিংব! মিলিত হইয়া একত্র কার্য করা সম্ভবপর নহে, 
তদ্রূপ ] অন্টোন্ততঃ ( তত্বজ্ঞানসাধনাদির এবং কর্মসাধনাদির মধ্যে পরস্পর) 
কথং (কিরূপে ) অপেক্ষ। (অপেক্ষা ) [ সম্ভবতি -সম্ভবে ] কথং বাইপি কি 

প্রকারেই ব1 ) সমুচ্চয়ঃ (মিলিত হুইয়! একত্র করা) [ সম্ভবতি শ্সম্ভবপর হইতে 
পারে ?] 0 ১৮৩ 

অন্ুবাদ। যেমন অগ্নি ও তৃণের কিংবা তেজঃ এবং তিমিরের মধ্যে 
পরম্পরাপেক্ষ। বা মিলিত হইয়া! কার্ধ্য কর) সম্ভব নহে, সেইরূপ জ্ঞানমার্গের এবং 
কর্দমার্গের সাধনের মধ্যে পরম্পরাপেক্ষ। এবং মিলিত হইব! একত্র কাধ্য ক্র! 
কিন্ধপে সম্ভবপর হইতে পারে ? ॥ ১৮৬ 

সহযোগে ন ঘটতে তথৈব জ্ঞানকর্্মণোঃ। 

কিমূপকুর্যযাজ, জ্ঞানস্য কর্ম্ম স্বপ্রতিযোগিনঃ ॥ ১৮৭ 
অন্বয়। তথ। এব (সেই প্রকারই ) জ্ঞানকর্মণোঃ (জ্ঞান এবং কর্মের ) 

সহযোগঃ ( এক পুরুষের দ্বারা এককালে অনুষ্ঠান) ন ঘটতে ( ঘটিতে পারে 

না) কর্দ (বিহিত কর্ম) স্বপ্রতিযোগিনঃ (নিজের প্রতিকূল ) জ্ঞানন্ত (জ্ঞানের) 
কিমু (কি) উপকুর্ধ্যাৎ (উপকার করিবে ?) ॥ ১৮৭ 

অন্ুবাদ। সেই প্রকারেই (অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের সাধন প্রভৃতির যেমন 
সহযোগ হয় না, সেইরূপই ) জ্ঞান এবং কর্মের সহযোগ হইতে পারে না। কর্ম 
নিজের প্রতিকূল জ্ঞানের কি সাহাব্য করিতে পারে? (অর্থাৎ কোন প্রকার 
সাহীধ্যই করিতে পারে না) ॥ ১৮৭ 

যস্ত সঙ্গিধিমাত্রেণ স্বয়ং ন স্ফৃততিষবচ্ছতি। ১৮৮ 
অন্বয়। যন্ত (যাহার) সম্গিধিমাত্রেণ (সন্নিধান হইলে ) স্বয়ং চন ) 

্তিং (বিকাশ) ন খচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় নী)॥ ১৮৮ 
অনুবাদ । যে জ্ঞানের সন্নিধানযাত্রেই কন্মন স্বয়ং প্রকট হইতে নে ন 

[ কম্ম কিরূপে সেই জ্ঞানের সাহীষ্য করিতে পারে 2) ॥ ১৮৮ 

কোটীন্ধনাদ্রিজ্বলিতোইপি বহি- 

র্কস্তয নাহত্যুপকর্তৃমীষৎ। 
যথা তথা কর্ম্মসহত্রকোটিঃ 

জ্ঞানম্ত কিং তু * স্বয়মেব লীয়তে ॥ ১৮৯ 
অন্ব়। যথ! (যেমন) কোটান্ধনাদ্রিজলিতঃ অপি ( পর্বতপ্রমাণ কোটি 

কা্ঠ দ্বার! প্রজ্ঘলিত হইলেও ) বহিঃ (অগ্নি) অর্বন্ত (হৃর্য্যের ) ঈষৎ (অন্প- 
মাত্রও ) উপকর্ত,ং (উপকার করিতে) ন অর্থতি (সমর্থ হয় না), তথা 

সপ স্পা 

* কিং লু ্বয়মেব লীয়তে ইতি বা পাঠ:। 
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( তেমনই ) কর্মসহশ্রকোটিঃ ( সহশ্র কোটি সংখ্যক কর্ম) জ্ঞানন্ত (জ্ঞানের ) 
[ ঈষৎ উপকর্ত,ং ন অর্থতি ইতি যাবৎ-_অল্পমাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় 
না]। কিংতু (পরম) স্বয়ম্ এব ( কর্ম নিজেই ) লীয়তে (বিলীন হয় ) ॥১৮৯ 

অনুবাদ। যেমন পর্বত-পরিমাণ কোটি কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা প্রঅলিত অগ্নি হুর্যোের 
অল্লমাত্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ সহম্রকোটি কর্ম্মও জ্ঞানের 
ঈষন্মা্রও উপকার করিতে সমর্থ হয় না; পরস্ত জ্ঞানের উদয় হইলে কন্ম নিজেই 
বিলীন হইয়! যায় ॥ ১৮৯ 

এককর্ত/শ্রয়ী হস্ত কর্ম্মণ্যধিকৃতাবুভৌ | 
সহযোগস্তয়োযু'ক্তে৷ ন তথা জ্ঞানকর্্মণোঃ ॥ ১৯০ 

অন্থয়। উতৌ হস্তৌ (হন্তদ্বয়) এককর্তৃ।শ্রিয়ৌ (একই কর্তার আশ্রিত 
বলিয়৷ ) কর্মণি (একই প্রকার কর্মে ) অধিকৃতৌ (নিযুক্ত হইয়া! থাকে); তয়োঃ 
( স্থুতরাৎ সেই হস্তদ্বয়ের ) সহযোগঃ (সংযোগ ) যুক্তঃ (বিহিত হয় ) তথা 
( সেইরূপ ) জ্ঞানকন্্ণোঃ (জ্ঞান এবং কশ্মের ) ন (বিহিত নহে )। ১৯০ 

অনুবাদ । হস্তদ্বয় এক কর্তীকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া এক 
প্রকার কর্ন সম্পাদনে প্রযুক্ত হইয়া থাকে । এই কারণে সেই হস্তঘ্য়ের সংযোগ 
( এককার্ধযসংবন্ধ ) হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞান ও কর্মের এই প্রকার সংযোগ 
হইতে পারে না ॥ ১৯০ 

কর্তৃ কর্তৃমকর্ভূং বাইপ্যন্যথা কর্ম শক্যতে। 
ন তথা বস্তনে। জ্ঞানং কর্তৃতন্ত্র কদাচন ॥ ১৯১ 

অন্বয়। কর্ত (কাধ্য যে করে সেই ব্যক্তি) কর্ম (কার্য) কর্তং 
(করিতে ) অকর্ত,ং (না! করিতে ) অন্তথা বা! অপি (অথব! অন্ত প্রকারও 
করিতে ) শক্যতে (পারিয়! থাকে ); তথ! ( সেইরূপ ) বস্তনো জ্ঞানং (যথাভূত 
বস্তর জ্ঞান ) কর্তৃতন্ত্রৎ (কর্তার ইচ্ছার অধীন) কদাচন (কোন সময়েই ) ন 
(হইতে পারে না )॥ ১৯১ ৃ 

অনুবাদ। কর্ত! ইচ্ছ। করিলে কশ্ম করিতে বা না করিতে অথবা অন্ত 
প্রকার করিতে পারে; কিন্তু বস্ত্র জ্ঞান কোন সময়ে এই প্রকার কর্তার ইচ্ছান্গু- 
সারি হইতে পারে না ॥ ১৯১ 

যথা বস্ত তথ! জ্ঞানং প্রমাণেন বিজায়তে । 

নাপেক্ষতে চ ষ কিঞ্চিৎ কর্ম বা যুক্তিকৌশলম্ ॥ ১৯২ 
অন্বয়। প্রমাণেন (প্রমাণের দ্বারা ) যথা বস্ত (বস্ত যেরূপ) তথা (সেই 

প্রকারেরই ) জানং (জ্ঞান ) বিজায়তে ( হইয়। থাকে )) [ তৎ বস্ততত্বজঞানং - 
সেই বস্তরতত্বজ্ঞান ] যৎ কিঞ্চিৎ কর্ম (যে ফোনপ্রকার বর্ধ ) যুক্তিকৌশলং বা 
€ অথব৷ যুক্তির কৌশলকে ) ন অপেক্ষতে ( অপেক্ষা করে না )॥ ১৯২ 

অন্বাদ। প্রমাণ দ্বার! বস্ত যেরূপ, জ্ঞানও সেইরূপই হইয়া থাকে ; এই 



৮০ সব্রবেদা্ত-সিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রইঃ | 

(বন্তত্বভাবাধীন ) জ্ঞান কোন প্রকার কর্ণ বা যুক্তির কৌশলকে অপেক্ষা করে 
না । ১৯২ 

জ্ঞনস্য বস্ততন্ত্রত্বে সংশয়াহ্যুদয়ঃ কথম্। 

অতো! ন বাস্তব জ্ঞানমিতি নো শঙ্ক্যতাং বুধৈঃ ॥ ১৯৩ 
অন্বয়। জ্ঞানন্ত (জানের ) বস্তৃতত্ত্ত্বে (বস্তপরতন্ত্রতা সিদ্ধ হইলে) কথং 

(কি প্রকারে ) সংশয়াছ্যদয়ঃ ( সংশয়াদির উৎপত্তি হইতে পারে?) অতঃ 
( এই কারণে) জ্ঞানং (জ্ঞান) বাস্তবং (বস্তুর যাহা স্বরূপ তদ্রপই ) ন.(হইতে 
পারে না) ইতি (এই প্রকার ) বুধৈঃ ( পর্ডিতগণ ) নো শঙ্ক্যতাং (যেন শঙ্কা 
না করেন ) ॥ ১৯৩ | 

অনুবাদ । জ্ঞান যদি বস্তপরতন্ত্র হয় [ অর্থাৎ বস্তুর যাহা যথার্থ স্বরূপ, 
ভাহাই জ্ঞানের বিষয় হইবে, ইহার অন্তথ! হইতে পারে না-_এই প্রকার সিদধাস্ত 
যদি মানিয়া লওয়! যায় ], তাহ! হইলে সংশয় এবং ত্রাস্তির উৎপত্তি কি প্রকারে 
হইতে পারে? এই কারণে [বলিতে হইবে যে ]জ্ঞান বস্তপরতন্ত্র নহে অর্থা 
জ্ঞানের বিষয়ও যেরূপ, জ্ঞানও যে সেইরূপ হইবে, ইহা কখনই সিদ্ধ হইতে 
পাঁরে না ]-_এই প্রকার আশঙ্ক। পঞ্ডিতগণের কর! উচিত নহে ॥ ১৯৩ 

প্রমাণাসৌষ্ঠবকৃতং % সংশয়াি ন বাস্তবমূ। 
শরুতিপ্রমাণনৃষ্ঠত্বে জ্ঞানং ভবতি বাস্তবমূ॥ ১৯৪ 

অন্বয়। প্রমাণাসৌষ্টবককৃতৎ (প্রাণের অন্তুৎকর্ষজাঁত ) সংশয়াদি (সংশয় 
প্রভৃতি অর্থাৎ সংশয় বা বিপরীতজ্ঞনাদি ) ন বাস্তবং (বাস্তব হয় না অর্থাৎ যে 
বস্তর আশ্রয়ে উহ! উৎপন্ন হয়, ঠিক তদনুরূপ হয় না); [কিন্তু] শ্রুতি- 
প্রমাণহষ্টত্বে (শ্রুতির প্রমাণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া সপ্রমাণ হইলে ) জ্ঞানং (জ্ঞান) 
বাস্তবং (বাস্তব অর্থাৎ পরমার্থনিষ্ঠ) ডঁবতি (হইয়া থাকে )॥ ১৯৪ , 

অন্থুবাদ। প্রমাণের অনুতকর্ষ নিবন্ধন সংশয়াদি যে যে দোষ জন্মে, সে 
সকল বাস্তব (বস্ত-পরভন্তর) হইতে পারে না। পরস্ধ শ্রতি-প্রমাণের শ্রেষ্ঠতা 
নিবন্ধন যে জ্ঞান জন্মে, তাহাই বাস্তবজ্ঞান ( পরমার্থ জ্ঞান ) ॥ ১৯৪ 

বস্ত তাবৎ পরং ব্রহ্ম নিত্যং সত্যং প্বং বিভূ। 

শ্রর্মতপ্রমাণে তজ্জ্ঞানং স্যাদেব নিরপেক্ষকম্ ॥ ১৯৫ 
অন্বয়। পরং বন্ত (পরমপদার্থ ) তাবৎ (ইহার অর্থ ত+) বর্গ (বঙ্গ) 

অর্থাৎ পরম বন্ই ত ব্রঙ্গ );[ তৎ-তিনি]নিত্যৎ (নিত্য) সত্যং (সত্য) 
ধবং ( অপরিবর্তনশীল ) বিভু ( সর্ধব্যাপক )7 শ্রতিপ্রমাণে [ সতি] (বেদ- 
প্রমাণ উপস্থিত হইলে) তজজ্ঞানং (সেই ব্রক্ষজ্ঞান) নিরপেক্ষকং (বাহ 
কাহারও অপেক্ষা রাখে না এরূপ অর্থাৎ স্বাধীন ) স্তাদেব (নিশ্চয়ই হইয়া 
থাকে ]1 ১৯৫ 

* প্রমাধসৌ্ব-কৃতম্ ইতি বা গাঠি। 
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অনুবাদ ] পরঙপদার্থ ই ত: বন্ধ; মাগাজতে মতা গর, ও বর্কার নী 
শ্রতিগ্রমাণ ব্যবস্থাপিত হইলেই সেই জ্ঞান (পরমবন্ত জান) বনের বা 
প্রমাণান্তরের অপেক্ষ! রাখে ন! র্থাৎ স্বাধীন ভাবে ন্ষ,রিত হস! থাকে ॥ ১৯৫ 

রূপজ্ঞানং যথা সম্যক্ দৃষ্কৌ সত্যাং ভবেৎ তথ|। 
শ্রগতিপ্রমাণে সত্যেব জ্ঞানং ভবতি বাস্তবম্ ॥ ১৯৬ ৃ 

অন্থয়।' সম্যক্ (নির্দোষভাবে ) দৃষ্টৌ' সত্যাং €চস্ছুঃ বর্তমান থাকিলে) : 
যথা (যেরূপ ) বূপজ্ঞানং (রূপের বোধ ) [ বাস্তব »ষথার্থ] ভবে (হইয়! . 
থাকে ), তথা ( সেইরূপ ) শ্রতিপ্রমাণে সত্যেব ( বেদ প্রমাণ উপস্থিত হইলেই ) 
বাস্তবং (যথার্থ) জ্ঞানং ( পরমাত্মজ্ঞান ) ভবতি (হইয়া থাকে )॥ ১৯৬ 

অন্বাদ। চক্ষ যদি নির্দোষ হয়, তাহ! হইলে যেমন রূপের প্রকৃত জ্ঞান 
হয়, সেইরূপ বেদরূপ ম্বতঃসিদ্ধ নির্দোষ প্রমাণে ষে জ্ঞান উদ্দিত হয়, তাহাও 
বাস্তবই হইয়। থাকে ॥ ১৯ ৃ 

ন কর্ম যকিঞ্চিদপেক্ষতে হি 

রূপোপলকো পুরুষস্য চক্ষুঃ। 
জ্ঞানং তথৈব শ্রবণ|দিজন্যং 

বস্তপ্রকাশে নিরপেক্ষমেব ॥ ১৯৭ 
অন্থয়। হি (যেহেতু) পুরুষন্ত (পুরুষের ) চক্ষুঃ (নেত্র) রূপোপলন্ধৌ 

(রূপের প্রত্াক্ষ বিষয়ে ) ষৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) কর্ম (নিজের ব্যাপার ছাড়া 
অন্ত কর্ম্কে) ন অপেক্ষতে (অপেক্ষা করে না), তথা এব ( সেইরূপই ) 
শ্রবণাদিজন্তং ( বেদাস্তবাক্যের শ্রবণাদি জাত) জ্ঞানং (জ্ঞান) বস্তপ্রকাশে 
(ম্বীয় বিষয়কে প্রকাশ করিতে ) নিরপেক্ষম এব ( বাহার অপেক্ষা 
করেনা) ॥ ৮৯৭ 

অনুবাদ । পুরুষের নয়ন রূপের প্রত্যক্ষ বিষয়ে যেমন € ব্যাপার বযাডিরিক. 
অন্ত কোন প্রকার কর্মের অপেক্ষা করে ন। ) সেইরূপই বেদান্ত শ্রবণাদি জন্ত 
ভ্ঞানও পরমাত্মক্ূপ বস্তকে প্রকাশ করিবার জন্ত অন্ত কোন প্রকার কর্শের 
অপেক্ষা করে না ॥ ১৯৭ 

কর্তৃতন্ত্ং ভবেও কর্ণা কর্মতন্ত্রং শুভাশুভম্। 
প্রমাণতন্ত্রং বিজ্ঞানং মায়াতন্ত্রমিদং জগৎ ॥ ১৯৮ | 

অন্বয়। কর্ম (ক্রিয়।) কর্তৃতন্ত্র (কর্তার অধীন ), শুভাগুভং (শুভ ধা. 
অপ্তুভ এই ছুইটিই ) কর্তন ( কর্মের অধীন ), বিজ্ঞানং ( ভত্বজ্ঞান ) প্রমাণ. 
তত্্ং (প্রমাণের অধীন ), ইদৎ (এই) জগৎ (সংসার) মায়াতন্্ (যারাই 
অধীন) ভবেৎ (হয়) ॥. ১৯৮ | 

অনুবাদ। করিনা কর্তার অধীন, শুভ এবং অপু ফল করেই বন রা 
৯৯ 
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রর 4. খুনি 

(হইয়া থাকে) ১৯৮. 
বিদ্যাং চাবিদ্যাং চেতি সহোজ্িরিয়মুপক্রম্যতাং % স্ভিঃ। 
সংকর্দোপাসনয়ে! নত্বাতুজ্ঞান কর্ম্মণোঁঃ কাঁপি ॥ ১৯৯ 

. অন্বয়। বিদ্ভাম (উপাসনারূপ জ্ঞান) অবিদ্যাং চ (এবং অজ্ঞানসাধ্য 
কর্মীকে ) ইতি ইয়ং € এই প্রকার ) এই সহোকিঃ (শ্রত্যুক্ত জান ও কর্দের যে 
সমুচ্চয় ), [ তাহা দ্বার! ] সন্তিঃ ( সজ্জনগণ ) সকর্মোপাননয়োঃ (সাঁধু কর্ধ 
এবং উপাঁসনারূপ বোধের ) [ সহোঁক্তিঃ- সমুচ্চয় ] উপক্রম্যতাঁৎ (বুঝিয়! লউন) 
আত্মজ্ঞানকম্্ণোঃ ( পরমাত্ম-তত্বজ্ঞান এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্মের ) কাপি বেদের 
কোন স্বলেই) ন তু [ সহোক্তিঃ অস্তি _ সমুচ্চয় উক্ত হয় নাই ] ॥ ১৯৯ 

অনুবাদ । “বিদ্যা! এবং অবিস্তা এই ছুইটিকে ষে বুঝিবে” এই প্রকার 
শ্রুতিবাঁক্যে উক্ত যে জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় স্থৃধীগঞ্জ তাহার তাৎপর্য এইরূপ 
বুঝিবেন যে, তন্্ারা উপাসনারূপ জনের সহিতই বিহিত কর্মের সমুচ্চয় প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে, আত্মবজ্ঞান এবং বিহিত কর্খের পরম্পর সমুচ্চয় শ্রুতির 
কুত্রাপি উক্ত হয় নাই ॥ ১৯৯ 

নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতো যশ্চোভয়ত্র অ্রগা- 

্যর্থানামনুভূতিলগ্রহৃদয়োহ নির্বিবিধবুদ্ধিজ নঃ | 
তশ্তৈবাইস্ত জড়ম্ত কর্ম বিহিতং শ্রুত্য। বিরজ্যাইভিতে। 

মোক্ষেচ্ছে ঘঁ বিধীয়তে তু পরমানন্দাধিনে! ধীমতঃ ॥২০০ | 
অন্বয়। নিত্যানিত্যপদার্থবোধরহিতঃ (যাহার) নিত্য ও অনিতা বস্ত্র 

বৈলক্ষণ্য বোধ নাই ) যশ্চ (এবং যে ব্যক্তি) উভয়ত্র (ইহলোকে এবং পরলোকে) 
্গান্র্থানাং (পুষ্পমাপ্য প্রভৃতি +ভোগ্যবস্তনমূহের ) অন্থভূতিলগ্নহদয়ঃ 
(অন্গভবে লগ্নচিত ), অনর্বিপ্রবুদ্ধিঃ ( ছথচ যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদ্দিত হয় 
নাই এইনপ), জনঃ (মন্ুয্য) তন্ত (এই প্রকার, সেই ) গড়ন্ত এব (মৃঢ় 
ব্যক্তিরই পক্ষে) কর্ম(নিত্য নৈমিত্তিক এবং কাম্য কর্ম) শ্রত্য। (শ্রুতি 
দ্বার! ) বিহিতং (বিহিত হইয়াছে )। অভিতঃ (সকল বিষয়েই) বিরজ্য (বিরক্ত 
হইয়া), পরমানন্দাধিনঃ ( পরত্রহ্স্বরূপ পরমানন্দাভিলাষী ) ধীমতঃ (বুদ্ধিমান্) 
মোক্ষেচ্ছোঃ (মুমুক্ষুর পক্ষে ) তু (কিন্ত) ন বিধীয়তে (বিহিত হয় নাই )1' ২০০ 

অন্থবাদ। নিত্য ও অনিত্য বস্তর ত্বরূপ বোধ যাহার হয় নাই, এছিক এবং 
'্পারত্িক শ্রক্ চন্দন প্রস্ভৃতি ভোগ্য বিষয়ের ভোগ করিবার জন্য যাহার অন্তঃকরণ 
সর্ববদ! বযাপৃত, এবং যাহার হৃদয়ে বৈরাগ্য উদ্দিত হয় নাই সেই মুঢ়মতি ব্যক্তির 
গক্ষেই কুঁতি কর্গে'র বিধান, করিয়ার্ছন, কিন্তু যাহার এীহিক এবং গারলৌফিক 

*. উপকৃত সত্তিঃ ইতি বাঁ পাঠঃ। ৮ * 
টে 

তাপ উপর আল আর » পাস 

চে 



তে 
টা 

সূ বিরক্তি হইয়াছে, সেই পানা ুদ্ধিমান্ মুগুষ্ষুর পক্ষে কর্ন বিহিত 
হয় নাই ॥ ২০৯ 

মোক্ষেচ্ছয়! যদহরেব বিরজ্যতেহসে 
স্যাসস্তদৈব বিছিতো! বিছুষে| মুমুক্ষোঃ | 

শ্র্তা। তয়ৈব পরয়া চ ততঃ স্থৃধীভিঃ | 

প্রামাণিকো হয়মিতি চেতপি নিশ্চিতব্যম্ %* ॥২+১ 
অন্বয়। অসৌ ( এই গৃহস্থ ) যদহরেব (যে দিবসেই ) মোক্ষেচ্ছয়! ( মৌক্ষ- 

লাভ করিব এইপ্রকার অভিলাষ বশতঃ ) বিরজ্যতে (এই সংসারের প্রতি 
বিরক্ত হইবে ), তদৈব ( সেই দিনেই) বিছুষঃ ( বিদ্বান্ ) মুমক্ষোঃ ( মোক্ষার্থীর ) 
হ্/সঃ (সন্ন্যাস আশ্রম) তয়ৈব (সেই) পরয়া (পরম প্রমাণভূত ) শ্রুত্যা 
( বেদের দ্বারাই ) বিছিতঃ (বিহিত হইয়াছে); ততঃ (সেই কারণে) অয়ং 
( এই সঙ্ন্যাসা শ্রম ) প্রামাণিকঃ (প্রমাণসিদ্ধ ) ইতি (ইহা) সধীভিঃ € নুবুদ্ধিজন 
কর্তৃক ) নিশ্চিতব্যম্ ( নির্ণীত হওয়া উচিত )॥ ২০১ 

অন্থবাদ। যে দিনই মোক্ষলাভেচ্ছ গৃহস্থ সংসারে বিরক্ত হইবে, সর্ববোৎকষ্ট 
প্রমাণ শ্রুতি সেই দিবসই সেই বিদ্বান মুমুক্ষুর পক্ষে সন্ন্যাস বিধান করিতেছেন । 
এই কারণে স্থধীগণ মনে ইহা নিশ্চয় করিবেন যে, এই সন্ধ্যাসাশ্রম 
প্রামাণিক ॥ ২০১ 

স্বাপরোক্ষম্ত বেদাদেঃ সাধনত্বং নিষেধতি । 

নাহহং বেদৈর্ন তপসেত্যাদিনা ভগবানপি ॥ ২০২ 
অন্বয়। অহং (আমি অর্থাৎ পরমাত্ব। ) ন বেদৈঃ (বেদের দ্বার! জ্ঞেয় নহি) 

ন তপসা (তপন্ত। দ্বার! জ্রেয় নহি) ইত্যাদিন৷ (ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ) ভগবান্ 
অপি ( ভগবান্ও ) স্বাপরোদ্ষন্ত (আত্মার অপরোক্ষান্থভবের প্রতি) বেদাদেঃ 
(বেদার্দি প্রমাণেরও ) সাধনত্ব (হেতুত্ব) নিষেধতি (নিরাকরণ 
করিয়াছেন )॥ ২০২ 

অহ্থবাদ। “আমি বেদ সমূহের দ্বারাও প্রত্যঙ্গীরুত হই না এবং তগন্তা 
দ্বারাও প্রত্যক্ষের বিষয় হই না” এই প্রকার বাক্যের দ্বার ভগব।ন্ও আত্মার 
অপরোক্ষান্ভবের প্রতি যে বেদার্দি সাধন নহে, . তাহা প্রতিপাদন 
করিয়াছেন ॥ ২০২ 

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ দ্বে এতে শ্রগগতগৌচরে | 
প্রবত্ত্া বধ্যতে জন্ত নিবৃত্য। তু বিমুচ্যতে ॥ ২০৩ 

অন্থয়। গ্রবৃত্তিশ্চ (প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিশ্চ (এবং নিবৃতি) এতে (এই) দ্ধে 
(ছইটি মার্শ ই ) শ্রুতিগৌচরে (বেদের বিষয় অর্থাৎ বেদে প্রৃতিপীদিত হুইয। 

' নিশ্চিতব্যঃ ইতি ব| পাঠঃ। 



৮৪ 'লধর্বেদা-দিহা-সারসংএ: | 

ধাকে)। প্রা (প্রবৃতি দারা ) জব: ( জীব) বধ্যতে (বন্ধ হইয়। থাকে ) 

৫ কিন্তু নিবৃতি দারা) বিমু্যতে ( জীব সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লা 

করিয়া থাকে )॥ ২৯৩ 
অনুবাদ । প্রবৃতি এবং নিবৃত্তি এই দ্বিবিধ মার্গ ই বেদে বিস্তমান আছে। 

প্রবৃত্তি দ্বার জীব বন্ধ হয়, কিন্তু নিবৃতি দ্বারা জীব মুক্তি লাভ করিয়া! থাকে ॥২০৩ 

যক্ন ন্ববন্ধোইভিমতো৷ মৃদঢস্তাপি রূচিৎ ততঃ । 

নিরৃতিঃ কর্মসম্যাসঃ কর্তব্যো মোক্ষকাঙ্কিভিঃ ॥২০৪ 
অন্বয়। মৃঢন্ত অপি (মূর্খ ব্যক্তিরও ) যৎ (যে কারণে) কচি কোন 

স্থলে) ্ববন্ধঃ ( নিজের বন্ধন ) ন অভিমত: (অভিমত হয় না)। ততঃ (সেই 

কারণে) মোক্ষকাক্স্ষিভিঃ (যাহারা মোক্ষকামী তাহাদিগের ) নিবৃত্তিঃ 

(নিবৃত্তি অর্থাৎ ) কর্দাসন্ন্যাসঃ (বিহিত কর্ধনমূহের পরিত্যাগ ) কর্তব্য; (করা 
উচিত ) ॥ ২০৪ 

* অন্বাদ। যেহেতু মূর্খ ব্ক্তিরও কোন স্থলে ব| কোন কালে আত্মবন্ধন 
অভিমত হয় ন|, সেই কারণে মোক্ষার্থা ব্যক্তিগণের নিবৃত্তি অর্থাৎ বিহিত কর্ণা- 
সমূহের পরিত্যাগ করা উচিত ॥ ২০৪ 

ন জ্ঞানকণ্মণে। ধম্মাৎ মহযোগস্ত যুজ্যতে। 

তম্মাৎ ত্যাজ্যং প্রযত্বেন কর্ম জ্ঞানেচ্ছুন! প্রুবমূ ॥ ২০৫ 

অন্বয়। বস্মাৎ (যে কারণে )জ্ঞানকর্মণোঃ (আত্মতত্বজ্ঞান এবং কর্ধের ) 
সহযোগঃ ( সমুচ্চয় অর্থাৎ উভয়ে মিলিত হইয়া মোক্ষের উৎপাদন) ন যুজ্যতে 
(যুক্তিসিদ্ধ হয় না) তন্থাৎ (সেই কারণে) জ্ঞানেচ্ছ,ন৷ ( জ্ঞানারথী সাধকের ) 
ধ্রবং (নিশ্চিতই ) প্রযত্বেন (যত্বনহকারে ) কম্ম (নিত্য ও নৈমিত্তিক প্রভৃতি 
কার্য্য ) ত্যাজাং ( অবপ্ত পরিত্যাগ ক্র] উচিত )॥ ২০৫ 

অন্থবাদ্ন। যে কারণে ( জীবব্রঙ্গের ধীক্যজ্ঞানরূপ ) তত্বজ্ঞান এবং কর্মের 
পরম্পর যোগ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না, এই কারণে (মুক্তির জগ্ত ) 
জানেচ্ছ, ব্যক্তি নিশ্চিতই প্রযত্ব সহকারে কর্ম পরিত্যাগ করিবে ॥ ২০৫ | 

ই$উনাধনতাবৃদ্ধ্। গৃহীতস্তাপি বস্তুনঃ | 
বিজ্ঞায়াইফলতাং &% পশ্চাৎ কঃ পুনস্তৎ প্রতীক্ষতে ॥ ২০৬ 

অন্থয়। ই্টপাধনতাবুদ্ধা (এই বসন্ত আমার সুখের সাধন এই প্রকার 
বুদ্ধি দ্বার! ) বস্তনঃ (কোন বস্ত ) গৃহীতন্তাপি (গৃহীত হইলেও) পশ্চাৎ (পরে 
বিচার দ্বার ) অফলত।ং (নিক্ষলত! ) বিজ্ঞায় (বুঝিতে পারিয়া) কঃ পুনঃ 
(কে পুনর্ধার ) তৎ (সেই বস্তুর ) প্রতীক্ষতে (প্রতীক্ষা করিয়া! থাকে ?)। ২০৬ 

অন্থ্বাদ। অগ্রে যে বস্তটি সুখের সাধন বলিয়া প্রতীত হইয়াছে, পরে 

1 ₹ বিজ ফন্ততামু ইতি বা পাঠ। 



. পর্ববেধভি-পিঙা-সারদংএহঃ। 

বিচার ঘা যদি বুঝা যায় যে, তাহা অকিঞিৎকর, তাহা হইলে কোন্ ব্যক্তি, 
আবার সেই বস্তর অপেক্ষা করিয়া থাকে ? ২০৬ 

উপরতিশন্দার্থো হ্যপরমণং পুর্ববদৃষটপ্রবৃত্তিভ্যঃ। 
সোহয়ং মুখ্যে। গোঁণশ্চেতি চ বৃত্ত দ্বিরূপতাং ধত্তে ** 1২০৭ 

অনথয়। পূর্ববষটগ্রবৃত্তিভ্যঃ (পুর্বে সুখের হেতু বলিয়া জ্ঞাত বস্তলমূহে যে 
সকল প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইতে ) উপরমণৎ ( নিবৃত্তিই) উপরতিশবার্থঃ (উপরতি 
শব্ের প্রতিপাস্ অর্থ) সোহয়ৎ (দেই এই উপরতি পদার্থ) বৃত্তা! (ব্যবহার 
দ্বার ) মুখ্যঃ (প্রধান ) গৌণশ্চ (এবং গৌণ ) ইতি (এইরপে ) হ্বিরূপতাং 
( উভয়রূপতাকে ) ধত্তে (ধারণ করিয়। থাকে )॥ ২০৭ 

অনুবাদ। পুর্বে ষে সকল বস্তু স্থখের হেতু বলিয়া জ্ঞাত হইয়াছে, সেই 
সকল বস্তুতে যে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই সকল প্রবৃত্তি হইতে যে নিবৃত্ত, তাহাই 
উপরতি শব্দের অর্থ । ইহা! বাবহারতঃ মুখ্য এবং গৌণ-ভেদে উভয়রূপত৷ ধারণ 
করিয়া থাকে ॥ ২০৭ 

রতেদৃশ্ঠিপরিত্যাগো মুখ্যার্থ ইতি কথ্যতে। 
_ গৌণার্ঘঠঃ কর্ধাসন্ন্যাসঃ শ্রচতেরঙ্গতয়া মতঃ ॥ ২০৮ 
অন্বয়। বৃতেঃ (অন্তঃকরণবুত্তির ) তৃষশ্তপরিত্যাগ ( বাহ্ৃবিষয়-পরিহার ) 

ুখ্যার্থঃ ( সন্ন্যাস শৰের মুখ্য অর্থ ) ইতি (এইরূপ) কথ্যতে € কথিত হয়) 
কর্মসন্ন্যাসঃ (বিহিত কর্মের পরিত্যাগ ) অঙ্গতয়া ( সন্ন্যাসের অঙ্গ বলিয়। ) 
গৌণার্থঃ (সন্নয'স শব্দের গৌণ অর্থ) শ্রতেঃ (বেদের) মতঃ ( তাৎপর্য্যার্থ ) ৪২০৮ 

অনুবাদ । দৃষ্ত বস্তর সহিত অস্তঃকরণবৃত্তির সর্ববিধ সম্বন্ধত্যাগই সংস্তাস- 
শবের মুখ্যার্থ; বিহিত কর্মের পরিত্যাগি সন্ন্যাসের অঙ্গ হয় বলিয়। তাহা সন্ন্যাস 
শবের গৌণার্থ, ইহাই শ্রুতির অভিমত ॥ ২০৮ 

পুংসঃ সাধনসিদ্ধ্যর্থং 1 অঙ্গস্থাশ্রয়ণং প্রুবম্। 
কর্তব্যমঙ্গহীনং চেৎ প্রধানং নৈব সিধ্যতি ॥ ২০৯ 

অন্বয়। সাধনসিদ্ধ্যর্থ, (সাঁধন দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিতে হুইলে ) পুংসঃ 
€ পুরুষের পক্ষে ) অঙ্গম্ত ( অঙ্গের ) আশ্রয়ণৎ (আশ্রয় করা ) গ্রবৎ ( একাস্ত 
আবশ্তক ) কর্তৃব্যৎ (যাহ করণীয় তাহা) অঙ্গহীনৎ (অঙ্গহীন ) চেৎ (যদি হয় 
তবে ) প্রধানং (প্রধান কার্ধ্য ) ৫নব সিধ্যতি ( নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয় না )॥ ২৯৯ 

অঙ্থুবাদ। সাধনের ছারা সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে অঙ্গের আশ্রয় পুরুষের 
পক্ষে অবস্তই করিতে হইবে; কারণ বর্তব্যসাধন যদি অঙ্গহীন হয়, তাহা হইলে 
প্রধান কখনই সিদ্ধ হয় না ॥ ২০৯ 

 * পূর্বদৃষ্টবৃত্তিতযঃ ইতি বা! গাঁঠ। 
1 প্রধানসিদ্ধার্থন্ ইতি বা পাঠঃ। 
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সংন্যসেত হৃবিরক্তঃ সন্ ইহামুত্রার্থতঃ বরখাং । 

অবিরক্তস্ত সংন্যাসো নিক্ষলোহ্যাজ্যযাগবৎ ॥ ২১০ 

অন্য়। ইহ (এই লোকে) অমুহ্ (পরলোকে ) অর্থতঃ (ভোগ্য বস্তু 
হইতে) স্থখাৎ (যে স্থখ হইতে পারে তাহা হইদুত ) কুবিরক্ঃ সম্ (সম্পূর্ণ 
ভাবে বিরক্ত হুইয়। ) সংন্তসেৎ (সন্নযাসী হইবে )। অধাজ্যযাগবৎ (যাগে 
অনধিকারীর ষাগানুষ্ঠানের স্তায় ) অবিরক্তন্ত ( বৈরাগ্যহীন ব্যক্তির ) সংন্তাসঃ 
চচেতুর্থাশ্রম গ্রহণ ) নিক্ষলঃ ( বৃথ| ) [ হইয়া থাকে ]॥ ২১০ 

অন্নবাদ। এই লোকে এবং পরলোকে যতপ্রকার ভোগ্য বস্তু আছে, তাহ! 
হইতে সম্ত'বিত যে সুখ, তাঁহাতে সম্পূর্ণভাবে বিরক্ত হইয়া স্যালাশ্রম স্বীকার 
করিবে। যাহার বৈরাগা হয় নাই,.তাহার পক্ষে সন্ন্যাস।শ্রম স্বীকার--যাগানধি- 
কারীর পক্ষে যাগানুষ্ঠানের স্তায় বৃথা হইয়া! থাকে ॥ ২১০ 

সন্ন্যস্ তু যতিঃ কু্ধ্যান্ন পুর্বববিষয়স্মৃতিয্। 

তাং তাং তৎম্মরণে তম্ত জুগুপ্ন। জায়তে যতঃ ॥ ২১১ 

অন্থয়। স্নযন্ত ( সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের পর) ষতিঃ (সন্স্যাসী) তাং তাং 

(সেই সেই) পুর্বববিষয়স্থৃতিং (পুর্বববর্তী আশ্রমের ভোগ্য বস্তুসমুছের স্মরণ ) 
ন কুর্য্যাৎ (করিবে না); যতঃ (যেহেতু) তৎ্ম্মরণে (সেই সকলের স্থৃতি 
হইলে ) তন্ত ( সেই সন্ন্যাসীর) জুগ্রপ্প। (নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি দ্বণ! ) 

জায়তে (হইয়। থাকে )॥ ২১১ 

অনুবাদ। সন্্য।সাশ্রম গ্রহণ করিবার পরে সন্গ্যাসী (যেন আর কখনও ) 

সেই সেই পূর্বান্ুভৃত বিষয়ের স্মরণ না করে ; কারণ, দেই সকল বস্তর স্মরণে 
সেই সন্ধ্যাসীর নিজের বর্তমান অবস্থার প্রতি ত্বণা হইতে পারে ॥ ২১১ 

শ্রদ্ধা। 

গুরুবেদান্তবাক্যেষু বুদ্ধির্য। নিশ্চয়াত্মিক!। 

সত্যমিত্যেব স৷ শ্রদ্ধ। নিদানং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ২১২ 

অন্বয় । গুরুবেদান্তবাক্যেষু--( গুরু এবং বেদান্ত বাক্যসমূহে ) সত্যমিত্যেব 
€ ইহা সত্যই-__এই প্রকার) ষাঁ (যে) নিশ্চয়াঘ্মিকা (নিশ্চয়স্বরূপ ) বুদ্ধিঃ 
(জ্ঞান), সা ( ভাহাই ) শ্রদ্ধ! (শ্রদ্ধ। শব্দের অর্থ )। মুক্তিসিদ্বয়ে ( মোক্ষসিদ্ধির 
পক্ষে ) নিদদানং (মূলীতভূত কারণ )॥ ২৯২ 

অনুবাদ। গুরুবাক্য এবং বেদাস্তবাক্সমূহে “সত্যই' এইপ্রকার যে নিশ্চয়- 
রূপ জান, তাহাই শ্রদ্ধা, এই শ্রদ্ধাই মোক্ষসিদ্ধির সুলীভূত কারণ ॥ ২১২ 



১. সব্ধবেোধবা-সিদ্ধাত-পারসংএহঃ? 
বা 

শ্রদ্ধাবতামেব সতাং পুমর্থ; 

সমীরিতঃ সিধ্যতি নেতরেষামূ। 

উক্তং স্থসুক্ষাং পরমার্থতত্বং 
শ্রেদ্ধস্য সৌম্যেতি চ বক্তি বেদ? ॥ ২১৩ 

অন্বপ্ন। শ্রদ্ধাবতাং (ধাহার! শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সেই সকল) সতামেব € সাধু 
গণেরই ) সমীরিতঃ (শান্ে কথিত) পুমর্থঃ ( পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ ) সিধ্যতি 
(পিদ্ধ হইয়] থাকে ); ইতরেষাং (যাহাদের শ্রদ্ধ। নাই, তাহাদের ) (ন সিধ্যতি 
স্পুকুধার্থ সিদ্ধ হয় না); স্থম্থগ্ৎ (অতি ছৃজ্ছেন্র) পরমার্ধতত্বৎ ( ষথার্থ 
বন্ধস্বরূপ ) উক্ত (এইরূপে কথিত হইল)। হছে সৌম্য €হে প্রিয়দর্শন ) 
্রদ্ধৎস্ব (তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও) বেদশ্চ (শ্রুতিও ) ইতি ( এই প্রকার) বঞ্ষি 
(উপদেশ দ্িতেছেন )॥ 

অন্থৃবাঁদ। শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাধুগণেরই শান্ত্বিহ্িত পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; যাহাদের 
শন্ধা নাই, তাহাদের শান্ত্রবিছিত প্ুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। ইহাই ত অতি নিগুঢ় 
তত্ব বলিয়! উক্ত হইয়া থাকে । “হে প্রিয়দর্শন, তুমি শ্রদ্ধাবান্ হও” শ্রুতিবাক্যও 
এইবূপ উপদেশ করিয়া! থাকে ॥ ২১৩ 

শ্রদ্ধাবিহীনম্ত তু ন প্রবৃত্তিঃ 
প্রবৃত্ভিশুন্স্ত ন সাধ্যসিদ্ধিঃ | 

অশ্রদ্ধয়ৈবাভিহতাশ্চ সর্বেব 
মজ্জন্তি সংসার-মহাসমুদ্ডরে ॥ ২১৪ 

অন্বয়। শ্রদ্ধাবিহীনন্ত (যাহার শ্রদ্ধা নাই তাহার ) প্রবৃভিঃ (মোঞ্চসাধন 
শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি ) ন্ ভবতীত শেষঃ (হয় না); প্রবৃত্তিশূন্তস্ত (যে 
প্রবৃত্ত হয় না! তাহার ) সাধ্যসিদ্ধিঃ (কাধ্যসিদ্ধি) ন ভবতি (হয় না) অশ্রদ্বন়। 
এব ( অবিশ্বাসের দ্বারাই ) উপহতাঃ ( আক্রান্ত হইয়!) সর্ধবে (সকল লোক) 
সংসারমহাপমুদ্রে (সংসাররূপ মহাসমুদ্ডে ) মজ্জস্তি (নিমগ্ন হইয়া থাকে )॥২১৪ 

অন্ুবাদ। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির কার্যে ্রবৃতি হয় না, প্রবৃত্তি না হইলে কাধ্য- 
সিদ্ধি হয় না; (এইরূপে) অশ্রন্ধার দ্বার উপহত হইয়া সকলে সংসার-রূপ 
(ছঃখময় ) মহাঁসমুত্রে নিমগ্ন হইয়া থাকে ॥ ২১৪ 

দেবে চক্* বেদে চ গুরে' চ মন্ত্রে 

তীর্থে মহাত্নন্যপি ভেষজে চ। 

শ্রদ্ধা! ভবত্যস্ঠ যথ। যথা ইস্তঃ 

তথা তথ! সিদ্ধিরূদেতি ১৫ ॥ ২১৫ 
" দৈবে চ ইতি বা গ্বাঠ$। 

ই আন 
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অহয়। দেবে ( দেখতাঁতে ) বেছে (বেদে) খুরৌ ০৩ুকত গ্রতি) মনে 
(ইষ্টমন্ত্রে ) ভীর্থে ( তীর্থে) মহাত্মনি ( যহাপুক্রযে ) ভেষজে 'চ € এবং রোগ 
নিবারণার্থ প্রযুক্ত 'উধধে ) যথ! যথা ( যেমন যেমন ) অন্ত ( এই ব্যক্তির ) অস্তঃ 
অেস্তঃকরণে ) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) ভবতি ( হয় ), তথা তথ! ( সেইরূপেই ) পুংলাং 
( প্ররুষগণের ) সিদ্ধিঃ ('জভিলধিত বস্তর সিদ্ধি ) উদ্েতি ( উৎপন্ন হয় )॥ ২১৫ 

অন্থবাদ। ইঠ্টদেবতা, বেদ, গুরু, মন্ত্র, তীর্থ, মহাপুরুষ, এবং ওঁধধ এই 
সকলের উপরে যেমন যেমন বিশ্বাস হইবে, তেমনই তাহাদের ইষ্টসিদ্ধির উদয় 
হইবে || ২১৫. 

অস্তীত্যেবোপলব্ব্যং বস্ত মদ্ভাবনিশ্চয়াৎ। 

সদ্ভাবনিশ্চয়স্তস্ত শ্রদ্ধয়া শাস্ত্রসিদ্ধয়া ॥ ২১৬ 
অন্বর। সদ্ভাবনিশ্চয়ৎ ( সৎপদার্থের যাহ। প্রকৃতিসিদ্ধ ধর, তাহার নির্ণয় 

হেতু ১ বস্ত (ব্রহ্গস্বূপ পরমার্থ বস্ত ) অস্তি ইত্যেব ( সর্বদাই বিদ্যমান আছে__ 
এইরূপেই ) উপলব্ধব্যৎ ( বুঝিতে হইবে ), তশ্ত ( সেই সাধকের ) সদ্ভাবনিশ্চয়ঃ 
( সৎপদার্থের স্বরূপ-নির্ণয় ) শান্ত্রসিদ্ধয়া (শাস্ত্র হইতে সিদ্ধ ) শ্রদ্ধয়। শ্রদ্ধ। দ্বারাই) 
[ ভবতি-হইয়া! থাকে ]1। ২১৬ 

অনুবাদ । সৎপদার্থের যাহা প্বরূপ, তাহার নির্ণন্ দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে 
যে, যাহ! পরমার্থ সৎ বস্তু, তাহ! সকল সময়েই বর্তমান থাকে ॥ ২১৬ 

তম্মাচ্ছ, দ্ধ স্থসম্পাদ্া গুরুবেদাস্তবাক্যয়োঃ | 

 মুমুক্ষোঃ শ্রদ্দধানস্ত ফলং সিধ্যতি নান্থ! ॥ ২১৭ 

অন্বয়। তশ্মাৎ (সেই কারণে) গুরুবেদাস্তবাকায়োঃ (গুরু এবং 
বেদাস্তবাক্যের প্রতি ) শ্রদ্ধা (বিশ্বাস) স্থসম্পাগ্য। (ভাল করিয়া সম্পাদিত 
করিতে হইবে) শ্রদ্দধানস্ত (শ্রক্ধাসম্পন্ন ) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীরই ) ফলং 
(মোক্ষ ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় ) অন্যথা ন (অন্ত প্রকারে হয় না) [ অর্থাৎ শ্রদ্ধ। 
না থাকিলে মোক্ষ সিদ্ধ হয় না ]1| ২১৭ 

অন্থবাদ। সেই কারণে গুরু এবং বেদাস্তের বাক্যে ষে প্রকারে অচলা 

শ্রদ্ধ! হয়, তাহ! অবশ্ঠ কর্তব্য । মুমুক্ষ ব্যক্তি যদি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়, তাহা হইলেই 
তাহার মোক্ষ লাভ হয়, অন্তথ1 মোক্ষ লাভ হইতে পারে না | ২১৭ 

যথার্থবাদিত! পুংসাং শ্রদ্ধাজননকারণম্ । 

বেদস্তেশ্বরবাক্যত্বাৎ যথার্ধত্বে ন সংশয়? ॥ ২১৮ 
অন্থম্ন। পুংসাৎ ( পুরুষগণের ) যথার্থবাদিত! ( সত্যবাক্য প্রয়োগই ) শ্রদ্ধা" 

জননকারণং (শ্রদ্ধ। জন্মাইবার কারণ হুইয়! থাকে ); বেদস্ত (বেদের) ঈশ্বর- 
বাক্যত্বাৎ (ঈশ্বরবাক্যত্ব নিবন্ধনই ) যথার্থত্বে ( যথার্থতা বিষয়ে ) সংশর়ঃ (সন্দেহ) 

“ন্ ভবভীতিশেষঃ (হইতে পারে না) ॥ ২১৮ 7 | 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ | ৮৯ 

অনুবাদ । পুকুষগণের বথার্থবাদিতাই শ্রদ্ধা উৎপাদন করিয়া থাকে ; বেদ 
যেহেতু ঈশ্বরবাক্য, সেই কারণে বেদের যথার্থত্ব বিষয়ে সংশয় হইতে 
পারে না ॥ ২১৮ 

মুক্তস্তেশ্বররূপত্বাৎ গুরোবাগপি তাদৃশী | 
তম্ম।ৎ তদ্বাক্যয়োঃ শ্রদ্ধা! সতাং সিধ্যতি ধীমতামূ ॥ ২১৯ 

অন্বয়। মুক্তস্ত (মুক্তব্যক্তির ) ঈশ্বররূপত্বাৎ (যেহেতু ঈশ্বররূপত1 হয়, 
সেই কারণে ) গুরোঃ € গুরুর ) বাগপি (বাক্যও ) ভাদৃশী ( ঈশ্বরবাক্োর 
তায় যথার্থই হইয়া থাকে )। তন্নাৎ (সেই কারণে ) ধীমতাৎ (বুদ্ধিমান) সতাং 
( সাধু পুরুষগণের ) তদ্বাকায়োঃ (ঈশ্বরবাক্য বেদ এবং গুরুবাক্যের উপর ) 
শ্রদ্ধা (বিশ্বাস ) পিধ্যতি (সিদ্ধ হইয়! থাকে ) ॥ ২১৯ 

অনুবাদ। যেহেতু মুক্ত ব্যক্তি ইঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হয়েন, এই কারণে 
(জীবনুক্ত ) গুরুর বাক্যও বেদবাক্যের ন্যায় যথার্থই হইয়া থাকে । সেই 
কারণেই গুরু এবং বেদান্তবাক্যের উপর বুদ্ধিমান সাধুগণের (সমানই ) শ্রদ্ধ। 
হইয়! থাকে ॥ ২১৯ 

চিত্তপমাধানম্। 
শ্রন্ত্যুক্তার্থাবগাহায় বিদুষা জ্ঞেয়বস্তনি | 

চিত্তস্থয সম্যগাধানং সমাধানমিতীর্য্যতে ॥ ২২০ 
অন্বয়। শ্রত্যুক্তার্থাবগাহায় (শ্ুতিতে যাহা কথিত হইয়াছে, সেই অর্থকে 

ভাল করিয় বুঝিবার জন্ত ) জ্ঞেয়বস্তনি (জ্ঞেয় [ পরব্রহ্মম্বরূপ ] বস্তবিষয়ে ) 

চিন্তস্ত ( অন্তঃকরণের ) সম্যক্ (সম্পূর্ণরূপে ) আধানং (যে একাগ্রতা ), [ তৎ 

-তাহা ] সমাধান ( সমাধান ) ইতি (এইরূপ ) বিহষা! পেগ্ডিতব্যক্তি ) ঈর্ষযতে 
( নির্দেশ করিয়া থাকেন ) ॥ ২২০ 

অনুবাদ । শ্রুতিতে ঘাহ৷ উক্ত হইয়াছে, তাহাই ভাল করিয়া ঝুঝিবার জন্ত 
দেই জ্ঞেয় বস্ততে যে চিত্তের একাগ্রতা, তাহাই সমাধান; পণ্ডিত বাক্তি এই- 
প্রকার নির্দেশ করিয়। থাকেন ॥ ২২০ 

চিত্তম্ত সাধ্যৈকপরত্বমেব 

পুমর্থসিদ্ধেণিয়মেন কারণম্ । 
নৈবান্তথ। সিধ্যতি সাধ্যমীষৎ 

ঃপ্রদাদে বিফলঃ প্রযত্থঃ ॥ ২২১ 
১২ 
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অন্বয়। পুমর্থসিদ্বেঃ (পুরুষার্থসিদ্ধিয় পক্ষে) চিত্বন্ত (অস্তঃকরণের ) 
সাধ্যৈকপরত্বমেব (সাধ্য বস্তুতে একেবারে সংলগ্নতাই ) নিষ্ঈমেন (নিয়তভাবে ) 
কারণৎ (হেতু হইয়া থাকে ); অন্তথ| ( অন্ত প্রকারে ) সাধ্যৎ (অভিলধিত কার্য্য) 
নৈব সিধ্যতি ( নিদ্ধ হইতেই পারে না )। ঈষৎ (অক্পমাত্র) মনঃপ্রসাদে (মনের 
নির্মলতা হইলে অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে চিত্ত নির্মল হইয়। প্রসম্ম না হইলে) প্রযত্বঃ 
( মোক্গলাভ বিষয়ে গ্রধত্ব) বিফলঃ (নিষ্ষল হইয়া থাকে )1 ২২১ 

অনুবাদ । অস্তঃকরণ যদি জ্ঞেন্ন বস্তততে একাতস্তভাবে একাগ্রতাপর হয়, 
তাছ্থা হইলে সেই একাগ্রতাই [.মোক্ষরূপ ] পুরুষার্থলিদ্ধির কারণ হইয়া! থাকে। 
ইহা ছাড়া অন্ত কোন প্রকারে মোক্ষ সিদ্ধ হইতে পারে না। চিত্তের প্রসাদ 
বদি,অল্প হয় ( অর্থাৎ সম্পূর্ণক্ূপে একাগ্রতা নিবন্ধন চিত্তের পরিপূর্ণ প্রসাদ ন! 
হয় ) তাহা হইলে, মোক্ষলাভ বিষয়ে প্রধত্ব নিক্ষল হইয়া থাকে ॥ ২২১ 

চিততং চ দৃষ্টিং করণং তথা ন্যৎ 
একত্র বয়াতি হি লক্ষ্যভেতা । 

কিঞ্চৎপ্রমাদে সতি লক্ষ্যভেত ঃ 

বাণপ্রয়োগো বিফলে! যথ! তথা ॥ ২২২ 
অন্বয়। লক্ষ্যতেত্ত! (যেব্যক্তি শরের দ্বার কোন লক্ষ্য ভেদ করিতে 

চাহে সে) চিত্তং ( অন্তঃকরণ ) দৃষ্টিং (দৃষ্টি) তথা অন্যৎ করণং চ (এবং অন্থান্ত 
সাধন অর্থাৎ ইহ। ছাড়] অন্ত যাহা কিছু সাধন তাহা ) একত্র (একটি বিষয়ে) 
বাতি হি (সন্নিবেশিত করিয়৷ থাকে ); লক্ষ্যভেতুঃ (লক্ষ্যভেদকারীর) কিঞ্চিৎ 
( অল্পমাত্রও ) প্রমাদে সন্তি ( অনবধানতা হইলে ) যথা (যেমন) বাণপ্রয়োগঃ 
( শরঙ্গেপণ ) বিফল£ (নিক্ষল ) [ ভবতিস্হইয়া থাকে] তথা ( সেইরূপই ) 
[ প্ররুতস্থলে বুঝিতে হইবে ]॥ ২২২ 
_. অনুবাদ । বে ব্যক্তি লক্ষ্য ভে করিবে, তাহার পক্ষে চিত্ত; দৃষ্টি ও 
হস্তাদি সাধনগুলি একটি লক্ষ্যের উদ্দেশে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্তক। সেই 
লক্ষ্যতেত্তার যণ্দ এই বিষয়ে অল্পমাত্রও অনবধানতা হয়, তাহা হইলে যেমন 
তাহার শরপ্রয়োগ নিক্ষল [ প্রর্কত স্থলেও ] সেইরূপ [জানিতে হইবে ] || ২২২ 

মিদ্ধেশ্চিতপসমাধানমপাধারণকারণমূ। 

যতস্ততো মুযুক্ষণীং ভবিতব্যং সদামুনা ॥ ২২৩ 
অন্বয । যতঃ (যেহেতু ) চিত্তসমাধানং (চিত্তের একাগ্রতা) সিদ্ধেঃ (সিদ্ধি- 

লাভের ) অসাধারণকারণম্ (অসামান্য হেতু ),. তত্তঃ (সেই কারণে ) মুযুক্ষণাং 
( মোক্ষার্থ ব্যক্তিগণর ) সদ ( সর্বদাই ) অমুনা (এই চিতুসমাধান ) ভবিতব্যং 
(হওয়1 একান্ত উচিত )॥ ২২৩ 

অন্বাদ। যেহেতু চিত্তের একাগ্রতাই . হ্রিদ্ধিলাভের অসাধারণ কারণ 



সর্ববেদাত্ত-সিদ্ধাস্তসারসংগ্রহঃ। ৯ 

[ বলিয়া পরিগণিত ইইয়াথাকে ], সেই কারণে মুসুক্ ব্যক্তিগণের যাহাতে চিত্তের 
৮ হয়, তাহা একাস্ত কর্তব্য ॥ ২২৩ 

অত্যন্ততীত্রবৈরাগ্যং ফললিপ্সা মহত্তর] | 
তদেতছুভয়ং বিদ্যা সমাধানস্ কারণম্ ॥ ২২৪. 

অন্বয়। অত্যন্ততীব্রবৈরাগ্যৎ (সংসারের উপর অত্যান্ত তীব্র বৈর।গয অর্থাৎ 
নিরতিশয় উৎকট বিরক্তি ) [ অথচ-মএবং ] মহত্তর| (অতি মহতী ) ফললিগ্সা 
(মোক্ষলাতের আকাক্ষা ) এতৎ ( এই ) তত ( প্রসিদ্ধ ) উয়ৎ ( বস্ত ছইটিই.) 
সমাধানস্ত (চিত্তের একাগ্রতার প্রতি ) কারণং (কারণ বলি ) বিস্তাৎ 
( জানিতে হইবে ) ॥ ২৯৪ 

অনুবাদ'। [ এ্রহিক এবং পারত্রিক ভোগ্যসমূহের উপর ] অত্যন্ত তীব্র 
বিরক্তি এবং অতি প্রবল মোক্ষনাভেচ্ছ! এই প্রসিদ্ধ বন্তদ্ধয়ই চিত্তের একাগ্রতার 
প্রতি সাধন হয়, ইহ! জানিবে ॥ ২২৪ 

বহিরঙ্গং শ্রুতিঃ প্রাহ ব্র্গচধ্যাদি মুক্তয়ে । 

শমাদি-বটকমেবৈতৎ অন্তরঙ্গং বিদ্রুরধাঠ ॥ ২২৫ 
অন্বয়। শ্রুতিঃ (বেদ ১ব্রন্গচর্ধ্যাদি (ক্রহ্ষচর্যয প্রভৃতিকে ) মুক্তয়ে ( মুক্তির 

প্রত ) বহিরঙ্গং (বাহা সাধন বলিয়া) প্রাহ (নির্দেশ করিয়া থাকে ) এতৎ 
( এই ) শমাদিষটকং (শম প্রভৃতি ছয়টিকে ) বুধাঃ ( পগুতগণ ) অন্তরঙ্গ (দোক্ষ 
লাভের পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধন ) বিহঃ (জানেন )॥ ২২৫ 

অন্থবাদ। শরর্তি (বেদ) ব্রহ্গচধ্য প্রভৃতিকে মোক্ষের বহিরঙ্গ সাধন 
বলেন; পরস্ত এই শমপ্রস্থতি ছয়টিকে পপ্তিতগণ মোক্ষের অন্তরঙ্গ সাধন 'বলিয় 

জানেন ॥ ২২৫ | 

তস্তরঙ্গং হি বলবদ্ বহিরঙ্গাদ্ যতস্ততঃ | 

শমাদি-বটুকং জিজ্ঞাসোরবশ্যং ভাব্যমাস্তরম্ ॥ ২২৬ 
অন্যয়। যতঃ (যেহেতু) থি (নিশ্চয়) বহিরঙ্গাৎ (বহিরঙ্গ অপেক্ষা ) 

অন্তরঙ্গং (অন্তরঙ্গ ) বলবৎ ( বলশা'পী ) ততঃ (সেইজন্য ) লিজ্ঞানোঃ (মুমুক্ষ 
বাক্তির ) শমাদিষটুকং ( শমাদি ছয়টিকে ) অবস্তং (অবশ্ঠই ) আস্তরং (অস্তর্) 
ভাব্ম্ (নিষ্পাদন করিয়া লইতে হইবে )॥ ২২৬ 

অন্গবাদ। যেহেতু বহিরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গ নিশ্চয়ই [ অধিকতর] বল- 
শালী, সেইজন্ত মোক্ষার্থ ব্যক্তির শমাদি ছযটিকে * অন্তরঙ্গ করিয়া: লইতে: 
হইবে ॥ ২২৬ 

অন্তরঙ্গবিহীনন্য কৃতশ্রবণকোটয়ঃ। 
ন ফলস্তি যথা যোদ্ধরধীরম্তাআ্্রসম্পদঃ ॥ ২২৭ : 

্ 
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অন্বয় | যথা (যেমন ) অধীবস্ত ( ধৈর্ধ্যহীন ) যোদ্ধুঃ ( যোদ্ধার ) অস্ত্র 
সম্পদঃ (বহু অস্ত্রক্ূপ সম্পদ) ন ফলস্তি (সফল হয় না) [ তথা-সেইরূপই ] 
অন্তরঙ্গবিহীনশ্ত (ষে মুমুক্ষু ব্যক্তির এই শমাদি অন্তরঙ্গ সাধন বিদ্যমান নাই 
তাহার ) কৃতশ্রব্ণকোটয়ঃ ( কোটিবার বেদের শ্রবণ সম্পাদিত হইলেও তাহা ) 
ন ফলস্তি ( সফল হইতে পারে না) ২২৭ 

অন্থবাদ। যেমন অস্থিরচিত্ত যোদ্ধার বহুতর অন্ত্র বিগ্কমান থাকিলেও তাহা 
স্বর! কোন ফল সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ, যে মুমুক্ষুর শম প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধন-সিদ্ধি 
নাই, তাহ।র কোটি বার বেদান্ত শ্রবণ করা হইলেও, কোন ফল সিদ্ধ হইতে 
পারে না ॥ ২২৭ 

মুমুক্ুত্বমূ। 

রহ্ধা ক্মৈকত্ববিজ্ঞানাৎ যদ্বিদ্বান্ মোক্ত, মিচ্ছতি। 
সারপাশবন্ধং তৎ মুমুক্ষুত্বং নিগগ্ভতে ॥ ২২৮ 

অন্বয়। বিদ্বান (পর্ডিত ব্যক্তি) ব্রঙ্গাত্বৈকত্ববিজ্ঞানাৎ (জীব ও ব্রঙ্ধ 
একই এই প্রকার জ্ঞানের সাহায্যে ) সংসারপাশবন্ধং ( সংসাররূপ রজ্জুদ্বার! 
কৃত বন্ধনকে ) মোক্ত,ং (ছেদন করিতে অর্থাৎ তাহা হইতে মুক্তিলাভ করিতে) 
যৎ(যে)ইচ্ছতি ( ইচ্ছা করেন ), তৎ (তাহা) মুমুক্ষুত্বৎং (মুমুক্ষুত্ব এই শবের অর্থ 
বলিয়! ) নিগদ্যতে ( কথিত হইয়া 'থাকে )॥ ২২৮ 

অন্ুবাদ। “জীব ও ব্রহ্ম একই* এই 'গ্রকার জ্ঞানের দ্বারা পণ্ডিত ব্যক্তি 
সংসার-পাশ-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার যে ইচ্ছা করেন, তাহাকে মুমুক্ুত্ 
বলা যায় ॥ ২২৮ 

সাধনানাং তু সর্ববেষাং মুমুক্ষা মূলকারণমৃ। 

অনিচ্ছোরপ্রবৃতস্য ক শ্রুতিঃ ক নু তৎফলম্ ॥ ২২৯ 
অন্বয়। সর্কেষা, (সকল) সাধনানাৎ (সাধনের মধ্যে) তু [কিস্ত) 

ুমুক্ষা ( মোক্ষের ইচ্ছ! ) মূলকারণৎ (প্রধান কারণ ) [ বলিয়! পরিগণিত হইয়া 
থাকে ।'কারণ ] অনিচ্ছোঃ ( ইচ্জাহীন ) অপ্রবৃত্তস্ত (স্থতরাৎ [ মোক্ষোপায় 
সাধনে ] অপ্রবৃত্ত ব্যক্তির পক্ষে ) শ্ুতিঃ (বেদই বা) ক? (কোথায়?) তং 
ফলং ( তাহার ফলই বা) কমু (কোথায়? )॥ ২২৯ 

অন্থবাদ। সকল প্রকার সাধনের মধ্যে মোক্ষলাভ করিবার ইচ্ছাই প্রধান 
কারণ; যাহার মোক্ষলাভে ইচ্ছা নাই, সুতরাং সাধনানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি নাই, 
সেই ব্যক্তির শ্রুতিই বাঁ কোথায়? আর সেই শ্রুতিসিদ্ধ ফলই বা 
কোথায় 1 ॥ ২২৪ 
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তীব্র-মধ্যম-মন্দাতিমন্দ-ভেদাচ্চতুবিধা। 
মুঘুক্ষ! ততপ্রকারোহপি কীত্্যতে শ্রায়তাং বুধৈঃ ॥ ২৩০ 

অন্বয়। তীব্র-মধ্যম-মন্দাতিমন্দ-ভেদ।ৎ ( তীব্র, মধ্যম, মন্দ, এবং অতিমন্দ 
ভেদে ) মুমুক্ষ! ( মোক্ষের ইচ্ছা! ) চতুর্বধা (চারি প্রকার ); তৎপ্রকারোহপি 
( সেই চারিপ্রকার ভেদও ) কীর্ত্যতে € কথিত হইতেছে ), বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ) 
অয়তাং (শ্রবণ করুন )॥ ২৩০ 

অনুবাদ । মুমুক্ষা ( মোক্ষের ইচ্ছা ) তীব্র, মধ্যম, মন্দ ও অতিমন্দ ভেদে 
চারি প্রকার; সেই চারিপ্রকার ভেদও কথিত হইতেছে, পণ্তিতগণ তাহ! শ্রবণ 
করুন ॥ ২৩৪ 

তাঁপৈক্ত্রিভিনিত্যমনেকরূপৈঃ 
সম্তপ্যমানঃ ক্ষুভিতান্তরাতবা । 

পরিগ্রহং সর্ববমনর্ধবুদ্ধযা 

জহাতি স! তীব্রতর! মুযুক্ষা ॥ ২৩১ 
অন্বয়। অনেকরূপৈঃ (অসংখ্যন্বূপ ) ত্রিভিঃ (ত্রিবিধ ) তাপৈঃ ( ছঃখ- 

সমূহের দ্বারা) নিত্যৎ (প্রতিদিন ) সম্তপ্যমানঃ (পরিগীড়িত হইয়া!) 
ক্ষুভিতান্তরাত্। ( নিতান্ত ব্যাকুলচিত্ত ব্যক্তি ) অনর্থবুদ্ধ্যা (অনিষ্টকর এইপ্রকার 
বিবেচনা পূর্ব্বক ) সর্ধং (সকল প্রক।র) পরিগ্রহৎ ( সংসর্গ ) [ যয়া-ষে ইচ্ছার 
বশে ] জহাতি (পরিত্যাগ করিয়! থাকে ), সা (সেই ) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা) 
তীব্রতর! ( অতিশয় তীব্র )॥ ২৩১ 

অনুবাদ । মূলতঃ আধ্যাত্মিক আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক ভেদে 
ত্রিবিধ হইলেও প্রকার-ভেদে অনেকরূপ ছঃখের দ্বারা সর্বদা নিপীড়িত ও 
ব্যাকুলচিত্ত হইয়! (সাধক ) সকল প্রকার আসঙ্গকেই 'ইহা অনর্থকর এই 
প্রকার বুদ্ধিতে যে ইচ্ছার বশে পরিত্যাগ করিয়া থাকে, সেই মুমুক্ষাই অতিশয় 
তীব্র ॥ ২৩১ 

তাপব্রয়ং তীব্রমবেক্ষ্য বস্তু 

দৃষ্ট। কলত্রং তনয়ান্ বিহীতুমূ। 
মধ্যে ্য়োলৌড়নমাত্মনো যু 

সৈষ! মতা মাধ্যমিকী মুমুক্ষা ॥ ২৩২ 
অন্বয়। তীব্রৎ (ভয়ানক ) তাপত্রয়ং ( ভ্রিবিধ হুঃখ ) অবেক্ষ্য ( অনুভব 

করিয়া) বস্ত (বেদাস্তাদির সাহায্যে পরম বস্তুটি) দৃষ্টা (আপাততঃ বুঝিয়! ) 
কলত্র" (পত্বী ) তনয়ান্ ( এবং পুত্রগণকে ) বিহাতুং €( পরিত্যাগ করিতে ) 
ঘবয়োঃ (সংসার ও বৈরাগ্য এই ছুইটির) মধ্যে [কোন্টিকে আশ্রয় করিব 
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এইরূপে ] আত্মনঃ ( আত্মার ) যৎ (যে) লোড়নং (সংশয় ) এষা (এই )স৷ 
(সেই ) মাধ।মিকী (মধাম ) মুমুক্ষ। (মোঁক্ষের ইচ্ছা! ) মতা (স্বীরূত হইয়। 
থাকে )॥ ২৩২ 

অন্থবাদ। ভয়ঙ্কর ব্রিবিধ তাপ অনুভব করিয়া এবং কোন্ বস্তুটি পরমার্থ 
সৎ তাহা জানিয়া, যদি কেহ (মুক্তির ইচ্ছা থাঁকিলেও) স্ত্রী এবং পুন্রগণকে 
পরিত্যাগ করিতে সমুৎস্ুক হইয়া সংসার ও সংন্যাসাশ্রমের মধ্যে কোন্টিকে 
অবলম্বন করিব-__-এইরূপে সংশয়দোলায় আরোহণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে 
তাহার যে মুযুক্ষা, তাহাই মধ্যম মুমুক্ষা বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ২৩২ 

মোক্ষম্য কালোহস্তি কিমগ্ মে ত্বরা '. 
ভূক্ৈব ভোগান্ কৃতসর্ববকার্ধ্যঃ। 

মুক্তি যতিষ্তেহমথেতি বুদ্ধিঃ 
এধৈব মন্দা কথিতা যুযুক্ষা ॥ ২৩৩ 

অন্বর। মোক্ষণ্ত (মোক্ষের ) [ সাধনমনুষ্ঠ।তুং-সাঁণন অনুষ্ঠান করিতে ] 
কালঃ ( এখনও কাল ) অস্তি ( পড়িয়া রহিয়াছে ) অদ্য ( আজই ) মে আমার) 
ত্বরা [ সত্বরতার ) কিং (নিশ্রয়োজন ), ভোগান্ ( সকলপ্রকার ভোগ ) ভূক্তা 
এব (আস্বাদন করিয়াই ) কৃতসর্বকার্ধ্যঃ£ (সকলপ্রকার কর্তব্য .সম্পাদন 
রুরিয়া ) অথ ( অনস্তর ) অহ ( আমি ) মুক্ত্যৈ (মোক্ষের জন্য ) যতিম্যে (যত 
কৰিব ) এষ! ( এই ) বুদ্ধিঃ এব (বুদ্ধিই ) মন্দা (মন্দ ) মুমুক্ষা (মোক্ষের ইচ্ছা 
বলির! ) কথিতা (নিন্দি্ হইয়া! থ।কে )॥ ২৩৩ 

অনুবাদ । মোক্ষের জন্ত প্রস্তত হইতে এখনও যথেষ্ট সময় পড়িয়া আছে, 
মোক্ষলাভের জন্ত অদ্ভই আমার এইরূপ ত্বরা কেন? অগ্রে আমার যত প্রকার 
কর্তব্য কার্ধ্য আছে, তাহা সম্পাদন করিয়া লই এবং ইচ্ছামত যত প্রকার পারা 
যায়, ভোগ করিয়া! লই, তাহার-পর আঁমি মুক্তিলাভের জন্ত চেষ্টা করিব_এই 
প্রকার যে বুদ্ধি, তাহাকেই মন্দ মুযুক্ষা বলা যাঁয় ॥ ২৩৩ 

মার্গে প্রয়াতুর্মণিলাভবন্মে 
লভ্যেত মোক্ষো! যদি নাম ধন্যঃ1% 

ইত্যাশয়। মুঢধিয়াং মতি ধা 
সৈষাতিমন্দাভিমতা! মুমুক্ষ। ॥ ২৩৪ 

অন্বয় | প্রয়াতুঃ ( চলিয়া যাইতে যাইতে কাহারও ) মার্গে (পথে ) মণি 
লাভবৎ ( হঠাৎ ভাগ্যক্রমে মণি লাভের ন্যায়) মে (আমার ) মোক্ষঃ (যোক্ষ) 

« বাত্যেত যোক্ষে। যদি তি ধন্তঃ ইতি ব। পাঠঃ 
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ঘদি (যদি) লভ্যেত ( ভাগ্যবশতঃ লন্ধ হয় তাহা হইলে ) ধন্যঃ (আমি ধন্ত 
হইতে পারি ), ইত্যাশয়া (এইপ্রকার আশায়) মুঢধিরাৎ (মুঢ়মতিগণেক ) 
যা ( যে) মতিঃ (বুদ্ধি), সৈষা মুমুক্ষ। (সেই এই মুমুক্ষাই ) অতিমন্দা ( অতিষনা 
বলিয়া! ) অভিমত! (বিবেচিত হইয়া থাকে ) ॥ ২৩৪ 

অন্থুবাদ। যেমন কোন ব্যক্তি পণে চলিয়া যাইতেছে এমন সময় হঠাৎ 
সেই পথে একটি মণি রহিয়াছে দেখিতে পাইয়! দে ভাঙা কুঁড়াইর়! লয়, সেই- 
প্রকার আমি এই সংসারাশ্রমেরই কর্তব্য কর্ম করিয়া যাইতেছি--ভাগ্যবশতঃ 
যদ্দি মোক্ষলাভ আমার হয়, তাহা হইলে আমি সেই মণিলাভকর্তা পান্থ ব্যক্তির 
তায় ধন্ত হইতে পারিব, এই প্রকার আশার সহিত মৃঢ়মতিগণের যে বুদ্ধি বিস্বমান 
থাকে, তাহাকেই অতিমন্দ মুমুক্ষা বল! যাঁয় ॥ ২৩৪ 

'জন্মানেকসহজেষু তপলারাধিতেশ্বরঃ | 

তেন নিঃশেষ-নিধূ্ত-হৃদয়স্থিত-কল্মষঃ ॥ ২৩৫ 
অন্বয়। জন্মানেকসহমেষু (বছুসহআ্র জন্ম ব্যাপিয়া) তগপসা (তপশ্া 

দ্বারা ) আরাধিতেশ্বরঃ (যে ব্যক্তি ঈশ্বরের আরাধনা করিয়া আসিতেছে ) তেন 
(সেই ঈশ্বরারাধনার ফলে ) নিঃশেষ-নিধূর্ত-হৃদয়স্থিত-কল্মষঃ (যাহার হৃদয়স্থিত 
সকলপ্রকার প্রাপই নিঃশেষভাঁবে বিনাশিত হইয়াছে ) ॥ ২৩৫ 

অনুবাদ । বহু-সহস্্র জন্ম-ব্যাপী কঠোর তপন্ত৷ দ্বারা যে ব্যক্তি পরমেশ্বরের 
আরাধন| করিয়া আসিতেছে এবং সেই ঈশ্বরারাধনের প্রভাবে বাহার হৃদয়-. 
স্থিত সকলপ্রকার পাপ সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে ॥ ২৩৫ 

শান্ত্রবিদ্গুণদো ষজ্জঞে৷ ভোগ্যমাত্রে বিনিস্পৃহঃ। 
নিত্যানিত্যপনার্থজ্ঞে। মুক্তি কামে দৃটব্রতঃ ॥ ২৩৬ 

অন্বয় । শাস্্বিদ্ (যে শাস্ত্রজ্ঞ), গুণদোবজ্ঞঃ ( গুণ ও দোষের বিবেক 
যাহার হইয়াছে), ভোগ্যমাত্রে (সকলগ্রকার ভোগ্য বস্ততেই ) বিনিম্পৃহঃ (যোহার 
স্পৃহ! নিবৃত্ত হইয়াছে ), নিত্যানিত্যপদার্থজঃ (নিত্য এবং অনিত্য পদার্থের 
স্বরূপ যে বুঝিয়াছে ), মুক্তিকামঃ (মুক্তির জন্য যাহার কামনার উদয় হইয়াছে ), 
দুটব্রতঃ (বাহার কার্য্য করিবার অধ্যবসায় নিম্প্য ) ॥ ২৩১ 

, অন্ুবাদ। যাহার শান্ত্রজ্ঞান আছে, গুণ ও দোষ কাহাকে বলে তাহা ষে 

বুঝিয়াছে, সকল প্রকার তে।গ্য বস্তাতেই যাহার স্পৃহা নিবৃত্ত হইয়াছে, যে নিত্য 
এবং অনিত্যা বস্ত কাহাকে বলে তাহ! বেশ বুঝিয়াছে, যে মুক্তিকাম এবং যে 
অধ্যবসায় সহকারে কর্তব্য কর্ম করিয়! থাকে ॥ ২৩১ 

 নিষউগুমগ্রিনা পাত্রমুদ্ধ-ত্য ত্বরয়া যথ।। 

জহাঁতি গেহং তদ্বচ্চ তীব্রমোক্ষেচ্ছয়! দ্বিজঃ ॥২৩৭ 
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অন্বয়। অগ্নিনা (অগ্নিদ্বারা ) নিষ্টপ্তং ( অত্যন্ত তপ্ত ) পাত্রং (পাত্রকে ), 
উদ্ধৃত্য (হস্তের দ্বারা উঠাইয়! ) যথা (যেমন) ত্বরয়া ( তাড়াতাড়ি ) জহাতি 
(লোকে পরিত্যাগ করে ), তদ্বৎ (সেইরূপ) তীব্রমোক্ষেচ্ছয়া (তীব্র মোক্ষেচ্ছা- 
বশতঃ ) দ্বিজঃ (যে ব্রাঞ্ষণ ) গেহং (নিজের গৃহ ) জহাতি ( পরিত্যাগ করিয়া 
থাকে )॥ ২৩৭ 

অনুবাদ। অগ্নি দ্বার! অতিশয় তণগ্তপাত্র হাতে ধরয়া লোকে যেমন তাড়া- 
তাড়ি ভাহা পরিত্যাগ করে, সেইরূপ তীব্র মোঁক্ষেচ্ছাবশতঃ সেই ব্রাহ্মণ তাড়- 
তাড়ি নিজের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ২৩৭ 

স এব সদ্যস্তরতি মংহ্তিং গুর্ববনুগ্রহাৎ। 

যস্ত তীব্রমুযুক্ষুঃ স্তাৎ স জীবনের মুচ্যতে ॥ ২৩৮ 
অন্বয়। সএব (তিনিই ) গুর্ঝনুগ্রহাং (গুরুর কৃপায়) সদ্য: (অতি শীত্ই) 

সংস্থতিৎ ( সংসাঁরকে ) তরতি ( অতিক্রম করেন অর্থাৎ সংসারের পারে যাইতে 
পারেন ) যস্ত (পরন্ত যে ব্যক্তি) তীব্রমুমুক্ষঃ ( তীব্র মোক্ষেচ্ছাসম্পন্ন ) স্তাৎ 
(হন) সঃ (তিনি ) জীবন্নেব (বাঁচিয়। থাকিতে থাকিতেই ) মুচ্যতে ( মোক্ষ- 
লাভ করেন অর্থাৎ জীবনুক্ত হইয়! থাকেন )।' ২৩৮ 

অনুবাদ। তিনিই গুরুর কৃপাঁয় অতি শীপ্ব সংসারকে অতিক্রম করেন 
অর্থাৎ এই সংসার হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ধাহার মোক্ষলাভের জন্য 
তীত্র অভিলাষ উৎপন্ন হইয়াছে, তিনি জীবদশার্তেই মুক্তিলাভ করিতে 
সমর্থ ॥ ২৩৮ 

জন্মান্তরে মধ্যমস্ত তদন্যস্ত যুগান্তরে । 
চতুর্থঃ কল্পকোট্যাং বা নৈব বন্ধাদৃবিমুচ্যতে ॥ ২৩৯ 

অন্ব়। তু (পরস্ত) মধ্যম: (যাহার মুযুক্ষ৷ মধ্যম সেই ব্যক্তি) জন্মাস্থরে 
(পরজন্মে) [ মুচ্যতে-মুক্তি লাভ করিতে পারেন ], তদন্স্ত (যাহার কিন্তু মুমুক্ষা 
মন্দ সেই ব্যক্তি ) যুগাস্তরে (যুগান্তর উপস্থিত হইলে) [ মুচ্যতে-মুক্তিলাভ করিতে 
পারে ], চতুর্থঃ (যাহার মুমুক্ষা অদ্তিশয় মন্দ সেই ব্যক্তি ) কল্পকোট্যাং (কোটি 
কল্প অতীত হইয়া গেলে ) বন্ধাৎ সেংসারবন্ধ হইতে) বিমুচ্যতে বা নৈব বা (মুক্তি 
লাভ করিতে পারে অথবা পারে না) ॥ ২৩৯ 

অনুবাদ । যাহার মুমুক্ষা মধ্যম, সেই ব্যক্তি পর জন্মে মোক্ষ লাভ করেন; 
যাহার মুমুক্ষা মন্দ, সেই ব্যক্তি যুগাস্তরে মোঁক্ষলাভ করিতে পারে; কিন্ত 
যাহার মুমুক্ষা! অতিশয় মন্দ, সেই ব্যক্তি কোঁটিকল্প অতীত হইবার পরও সংসার. 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে কি না, তাহা সংশয়ের বিষয় ॥ ২৩৯" 

নৃজন্ম জন্তোরতিহুর্লভং বিদ্ু- 
স্ততোহপি পুংস্্ং চ ততো বিবেকঃ। 
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লব্ধ1 তদেতৎ ত্রিতয়ং মহাত্মা 
_ যতেত মুক্ত্যে সহসা! বিরক্তঃ ॥ ২৪০ 

অন্থয়। জস্তোঃ (প্রাণীর ) নৃজন্ম (মনুষ্য হইয়া! জন্ম গ্রহণ করা ) অতি- 
ছল ভৎ (অত্যন্ত ছুলভ বলিয়! ) বিছুঃ ( পপ্তিতগণ বিবেচনা করেন)। ততঃ অপি 
(সেই মনুষ্যজন্ম হইতেও) পুধব্বং (পুরুষ হওয়া) [ অতিছ্বল'ভং-আরও ছুলভ ]) 
ততশ্চ (সেই পুরুষ হইয়! জন্মান অপেক্ষা) বিবেকঃ ( সদসদ্ বিচার করিবার 
সামর্থ্য) [ অতিদুলভঃ-.আরও ছুলভতর ]। তৎ (সেই) এতৎ (এই) 
ব্রিতয়ং (তিনটি অতি ছুর্লত বস্তু) লব (লাভ করিয়! ) মহাত্মা (যে ব্যক্তি 
সহাত্মা হইবেন, তিনি ) সহস! (হঠাৎ) বিরক্তঃ (সংসারে বিরক্ত হইয়া ) 
মুক্ত (মুক্তিলাভের জন্ত ) যতেত (অবস্ত বত্ব করিবেন ) ॥ ২৪ 

অনুবাদ। ( এই সংসারে ) জীবের পক্ষে প্রথমতঃ মনুষ্যজন্মই অতি ছুল'ভ। 
আবার পুরুষত্ব তদপেক্ষা আরও ছূর্লভ; সেই পুরুষত্ব অপেক্ষা সদসদ্বিবেক 
আরও অত্যন্ত ছুর্লভ, এই প্রকারই বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বিবেচনা করিয়া থাকেন। 
সুতরাং এই সেই অতি ছুর্লভ তিনটি বস্তু (ভাগাক্রমে ) প্রাপ্ত হইয়া মহাত্মা 
ব্যক্তির কর্তব্য এই যে, তিনি যেন অকন্মাৎ সংসারে বিরক্ত হইয়া, মুক্তিলাভের 
জন্য প্রযত্ধ করেন ॥ ২৪০ 

পুত্রমিত্রকলত্রাদিন্ুখং জন্মনি জন্মনি । 
মত্যত্বং পুরুতত্বং চ বিবেকশ্চ ন লভ্যতে ॥ ২৪১ 

অন্বয়। জন্মনি জন্মনি (প্রত্যেক জন্মেই ) পুত্র-মিত্রক্লত্রাদিসুখং (পুত্র 
মিত্র এবং কলত্র প্রভৃতির সহিত সমাগম-নিবন্ধন স্থথ ) লভ্যতে (লব্ধ হইয়া 
থাকে )7 মর্ত্যত্বং (মানুষ হওয়। ) পুরুষত্ব (পুরুষ হওয়! ) বিবেকশ্চ (এবং 

সদসদ্বিবেক লাভ করা ) [ জন্মনি জন্মনি- প্রত্যেক জন্মে] ন লভ্যতে (লাভ 
করা বায় না )॥ ২৪১ 

অনুবাদ । প্রতি জন্মেই পুত্র মিত্র ও পত্বী প্রভৃতির সহিত সমাগম-জনিত 

সখ লব্ধ হইয়া থাকে; কিন্তু মানুষ হওয়া-_পুরুষ হওয়া--এবং সদসদ্বিবেক 
লাভ করা কখনই প্রত্যেক জন্মে সম্ভবপর হয় না ॥ ২৪১ 

লব্ধ । স্ৃদুর্লভতরং নরজম্ম জন্ত- 
ত্ 

স্তত্রাপি পৌরুষমতঃ সদসদ্বিবেকমূ। 
সংপ্রাপ্য চৈহিকম্খাভিরতো যদ্দি স্তাৎ 

ধিকৃ তম্ত জন্ম কুমতেঃ পুরুষাধমস্ত ॥ ২৪২ 
অন্বয় । অতঃ (অতএব) স্ুহূর্লভতরং ( অতিশয় সুতুর্লভ ) নরজন্ম মেমুযাজন্ম) 

লন্ধ1 ( লাভ করিয়া ) তত্রাপি (সেই মনুষ্যজন্সেও ) পৌরুষং ( পুরুষত্ব ) সা. 
১৩ 
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সদ্বিবেকং ( এবং সদসদ্বিবেকও ) সংপ্রাপা (লাভ করিয়া! ) জস্তঃ ( জীব ) যদি 
(যদি) পহিকম্ুখাভিরতঃ ( এঁহিক স্থখেতেই আসক্ত ) স্তাৎ ( হইয়! পড়ে ), 
[ ততঃস্তাহ! হইলে ] তন্ত (সেই) কুমতেং ( কুৎসিত-বুদ্ধি) পুরুষাধমস্ত 
(পুরুষাধমের ) জন্ম ধিক ( জন্মকেই ধিক্ থাকুক ) ॥ ২৪২ 

অন্ুবাদ। অতএব অতিশয় স্থল মসুষ্ুজন্ম লাভ করিয়া এবং সেই জন্মে 
পুরুষকার 'ও সদসদ্বিবেক প্রাপ্ত হইয়াও, জীব যদি পাধিব স্ুখভোগেই একান্ত 
নিরত হয়, তাহা হইলে সেই কুমতি পুরুষাধমের জন্মই ধিক্ ॥ ২৪২ 

খাদতে মোদতে নিত্যং শুনকঃ শুকরঃ খরঃ | 
তেষামেষাং বিশেষঃ কে! বৃতির্ষেষাং তু তৈ? সমা ॥২৪৩ 

অন্বয়। শুনকঃ ( কুন্ধুর ) শৃকরঃ (শুকর ) খরঃ € এবং গর্দভ ) নিত্যং 

(প্রত্যহ ) খাদতে ( ভক্ষণ করে ) মোদতে [চ.] ( এবং আনন্দান্থভবও করিয়া 

থাকে ) যেষাৎ ( যে মনুষ্যগণের ) বৃত্তিঃ ( ব্যবহার ) তৈ£ (সেই কুকুর প্রতৃতির 
সহিত ) সম! (সমান ) তেষাৎ ( তাহাদের ) এবাং (এই কুকুর প্রভৃতির) বিশেষঃ 
(বৈলক্ষণ্য ) কঃ (কি আছে?) [অর্থাৎ কোন বৈলক্ষণ্যই নাই, ইহাই 
তাৎপর্য্য ]॥ ২৪৩ 

অন্ুবাদ। কুকুর শুকর ও গর্দভ প্রভৃতিও আহার করে এবং আনন্দানু- 
ভবও করিয়া থাকে । যাহাদের বৃত্তি কুকুর প্রভৃতির সমান, তাহাদের এবং 
&ঁ সকল কুকুর প্রভৃতির মধ্যে প্রভেদ কি ॥ ২৪৩ 

যাবন্নাশ্রয়তে রোগে। যাবনাশ্রয়তে জরা | & 

যাবন্ন ধী বিপর্ধ্যেতি যাবন্ম ত্যুং ন পশ্যতি ॥ ২৪৪ 
তাবদেব নরঃ স্বস্থঃ সারগ্রহণ-তৎপরঃ | 

বিবেকী প্রষতেতাশু ভববন্ধবিমুক্তয়ে ॥ ২৪৫ 
অন্য । যাবৎ (যে পর্য্যন্ত) রোগঃ (ব্যাধি) [শরীরংশরীরকে] ন আশ্রয়তে 

(আশ্রয় না করিতেছে ) যাবৎ (যে পর্য্যন্ত ) জরা (বার্ধক্য) ন আশ্রয়তে 
(আশ্রয় না করিতেছে ), যাবৎ (যে পর্য্যন্ত ) ধীঃ (বুদ্ধি) ন বিপধ্েতি (বিপ- 
রীত না হইতেছে ), যাবৎ (যে পধ্যস্ত) মৃত্যুৎ (মরণকে ) ন পশ্ঠতি ( দেখিতে 
পায় ন|), তাবদেব (সেই কালের মধ্যেই ) সারগ্রহণততৎ্পরঃ (সারসংগ্রহনিরত ) 

স্ব; (প্রক্ৃতিস্থ ) বিবেকী ( সদসদ্বস্তবিষয়ে বিবেকসম্পন্ন হইয়া ) নরঃ (মনুষ্ু) 
ভববন্ধবিমুক্তয়ে (সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি লাঁভ করিবার জন্ঠ ) আশ্ত (শীত্ব) 
প্রধতেত (প্রযত্ব করিবে) ॥ ২৪৪__-২৪৫ 

অন্গুবাদ। যে পর্যান্ত ব্যাধি শরীরকে আশ্রয় না করে, যে পর্য্যস্ত বার্ধক্য 
শরীরকে অবলম্বন না করে, যে পর্য্যন্ত বুদ্ধির বিপর্ধ্যয় না ঘটে, এবং যে পর্য্যন্ত 

শিস ০ সস 
সপ পা” পর রস এ্াি 

পাপ ৬ 

* ধাবর়াক্রমতে জর! ইতি বা পঠ:। 
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মৃত্যু সম্মুখে উপস্থিত__ইহা! দেখিতে ন পায়, তাহার পূর্বেই সারগ্রাহী সুস্থ 
মানব বিবেকসম্পন্ন হইয়া! সংসারবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত শীঘ্র প্রযত্ব 
করিবে ॥ ২৪৪--২৪৫ 

_ দেবধিপিতৃমর্ত্যণবন্ধমুক্তাস্ত কোটিশঃ । 
ভববন্ধবিমুক্তস্ত যঃ কশ্চিদ্ ব্রহ্মবিভ্তমঃ ॥ ২৪৬ 

অন্বয়। কোটিশঃ (কোটি কোটি ব্যক্তি) দেবরিপিতৃমত্ত্যণবন্ধমুক্তাঃ (দেব-খণ, 
ধবি-খণ, পিতৃ-খাণ ও মনুষ্য খণ রূপ বন্ধন হইতে যুক্ত) [ ভবস্তি-হইয়! থাকে ], 
তু (কিন্ত) যঃ কশ্চিদি (যেকোন একজন ) ব্রহ্গবিত্তমঃ (ব্রহ্মবিদ্গণের মধ্যে 
উতরুষ্ট ব্যক্তিই ) ভববন্ধবিমুক্তঃ (সংসাররূপ বন্ধন হইতে মুক্ত) [ ভডবতি- 
হইয়া থাকেন ] ॥ ২৪১ 

অনুধাদ। দেব-খণ, খযি-খণ, পিতৃ-খণ ও মনুষ্য-খণ হইতে কোটি কোটি 
বাক্তি মুক্তিলাভ করিতেছে কিন্তু ব্রহ্মবিদ্গণের অগ্রণী কোন এক ব্যক্তিই 
[ কদ[চিৎ ] ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হইয়া! থাকেন ॥ ২৪৬ 

বিশদ ব্যাখ্যা । স্থৃতিশান্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে-_মনুষ্য কতকগুলি 
খণের সহিতই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে । এ সকল খণের মধ্যে দেবখণ হইতে 
মুক্তি লাভ করিতে হইলে, যাগ হোম পুজ! প্রভৃতি কার্য অবশ্ঠ কর্তব্য । প্রতিদিন 
বেদাধ্যয়ন ও বিগ্ভাখিগণকে বেদ পাঠ করান--এই প্রকার অধ্যয়ন ও অধ্যা- 
পনাদি দ্বারা খধিখণ হইতে গৃহস্থ মুক্তি লাভ করিয়! থাকে । সন্তানোৎপাদন 
বার পিতৃ-খণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়; এবং অতিথি-সেব। দ্বার! 
মনুষ্যুধণ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার! যায়, এই ভাবে গাহস্থ্য-বিহিত করের 
সাহায্যে পূর্বোক্ত কয়টি খণ হইতে কোটি-কোটি মনুষ্য প্রত্যহই মুক্তি লাভ 
করিতেছে-- ইহা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু পরব্রহ্গের সাক্ষাৎকার 
ব্বারা সংসারবন্ধ হইতে একেবারে মুক্তিলাভ করিতেছেন, এইরূপ মহাত্মাকে 
কদাচিৎই দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২৪৬ 

অন্তর্বন্ধেন বদ্ধস্ত কিং বহির্বন্ষমোচনৈঃ | 
তদন্তর্বন্ধমুক্ত্যর্থং ক্রিয়তাং কৃতিভিঃ কৃতিঃ ॥ ২৪৭ 

অন্বয় । অন্তর্বন্ধেন (আভ্যন্তরীণ বন্ধনের দ্বারা ) বদ্ধন্ত (বদ্ধ ব্যক্তির) 
বহি্বন্ধমোচনৈঃ (বাহিরের বন্ধন মোচনের দ্বার) কিং (প্রয়োজন কি সিদ্ধ হইতে 
পারে?) তৎ (সেই নিমিত্ত) কৃতিভিঃ (কুশল ব্যক্তিগণ ) অন্তর্বন্ধমুক্যর্থং 
(আন্তর বন্ধ হইতে মুক্তির জন্ত ) রূতিঃ (প্রযত্ব ) ক্রিয়তাম্ ( করুন )॥ ২৪৭ 

অনুবাদ। অভ্যন্তরের বন্ধনের দ্বার! যে সর্বদা বদ্ধ তাহার পূর্বোক্ত কয়টি 
বাহাবন্ধন হইতে মোচন দ্বারা কি ফল হইতে পাবে? সেইজন্ট অভ্যন্তরের সেই 
বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য সমর্থ ব্যক্তিগণ গ্রযত্ব করুন ॥ ২৪৭ 
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: কৃতিপর্্যবসানৈব মতা! তীব্রমুমুক্ষৃতা৷ | 
অন্যা তু রঞ্জনামাত্রা! যত্র নো দৃশ্যতে কৃতিঃ ॥ ২৪৮ 

অন্বয়। তীব্রযুমুক্ষুতা ( মোক্ষলাভের জন্য তীব্র ইচ্ছা ) কৃতিপর্যযবসানা 
( মোক্ষলাভের জন্য প্রযত্বেই পরিণত হয় ) মতা (ইহাই পণ্ডিতগণের সম্মত )) 
যত্র (যে মুযুক্ষুতায় ) কৃতিঃ ( মোক্ষলাভের জন্য প্রধত্ব) ন দৃশ্ততে (দেখিতে 
পাওয়া যায় না), [ সা] (সেই) | মুমুক্ষুতা-যোক্ষের ইচ্ছা ] অন্ত ( অন্ত অর্থাৎ 

তীব্র নহে ) তু (কিন্তু) রঞ্জনামাত্রা (সামান্ত অনুরাগ মাত্র )॥ ২৪৮ 
অনুবাদ। যে মোক্ষেচ্ছা কার্যে পর্যবসিত হয় অর্থাৎ মোঙ্ষলাভার্থ 

প্রযত্ে, পরিণত হয়, তাহাকেই তীব্র মুমুক্ষুতা বলিয়া স্বীকার করা যায় । আর 
€ব মোক্ষেচ্ছায় কার্য্য অর্থাৎ মোক্ষলাভের জন্ত প্রযত্ব দৃষ্ট হয় না-_অর্থাৎ ইচ্ছা 
থাকিলেও মোক্ষলাভার্থ প্রবত্ব দেখিতে পাঁওয়1 যায় না, তাদৃশ মোক্ষেচ্ছ' তীব্র 
মুমুক্ষুতা নহে ; তাহা মোক্ষের জন্ত ঘত্সামান্ত অনুরাগমাত্র ॥ ২৪৮ 

গেহাদি সর্বমপহায় লঘৃত্ববৃদ্ধ্া 

সৌখ্যেচ্ছয়া স্বপতিনানলমাবিবিক্ষোঃ | 
কান্তজনস্য নিয়ত। দৃঢ় ত্বরা যা 

সৈষ! ফলান্তগমনে করণং মুমুক্ষোঃ ॥ ২৪৯ 
অন্বয় । লশৃত্বুদ্ধা! (কিছুই নহে, নিতান্ত তুচ্ছ_-এই প্রকার বুদ্ধির দ্বার! ) 

গেহাদি (গৃহ প্রভৃতি ) সর্বৎ (সকল এহিকভোগ্যবস্ত ) অপহায় ( পরিত্যাগ- 
পূর্বক ) স্বপতিন! (নিজ কান্তের সহিত ) সৌখ্যেচ্ছয়া ( পরলোকে স্থুথ ভোগ 
করিবার ইচ্ছায়) অনলম্ (অগ্নির মধ্যে) আবিবিক্ষোঃ (প্রবেশ করিতে 
অভিলাষিণী ) কান্তাজনস্ত (পতিব্র্তী নারীর ) যা (যে) নিয়া ('নিয়ত ) 
নুদৃঢ়া ( অতি দৃঢ় ) ত্বরা ( সত্বরতা। ) সা এষা (সেই এই ) মুমুক্ষোঃ (মোক্ষার্থীর) 
[ ত্বরা'সত্বরতা। ] ফলান্তগমনে ( মোক্ষরূপ শেষ ফল পাইবার' পক্ষে) করণং 
(হেতু )[ ভবতি-হইয়া থাকে ] ॥ ২৪৯ 

অন্ুবাদ। তুচ্ছ__এই প্রকার বিবেচনা করিয়! গৃহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার 
ভোগ্যবস্ত পরিত্যাগপুর্বক পতিতব্রতা রমণী পরলোকে পতির সহিত সমাগম- 
জনিত সুখভোগের অভিলাষে অগ্নিতে প্রবেশ "করিবার জন্ত ষে প্রকার নুদুঢ 
এবং নিয়ত ( অপরিহার্য ) সত্বরতা অবলম্বন করেন, মোক্ষলাভের গন্ঠ মুমুস্ক 
ব্যক্তির সেই প্রকার সুদৃঢ় এবং নিয়ত ত্বরাই তাহার 'চরম ফল অর্থাৎ মোক্ষ- 
লাভের প্রতি কারণ হইয়া! থাকে ॥ ২৪৯ 

নিত্যানিত্যবিবেকশ্চ দেহক্ষণিকতামতিঃ | 
সত্যে ভাঁতিশ্চ তণপশ্চ মুযুক্ষার্দ্ধিকারণমূ্ ॥ ২৫ 
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অন্বয়। নিত্যানিত্যবিবেকঃ (কোন্ বস্ত নিত্য এবং কোন্ বস্ত্ব অনিত্য, 
তাহার জ্ঞান ) দেহক্ষণিকতামতিঃ (এই দেহ ক্ষণভন্গুর এই প্রকার নিশ্চয়) 
মৃত্যোঃ (মরণ হইতে ) ভীতিঃ (ভয় ) তাপশ্চ (এবং সাংসারিক ত্রিবিধ ছুঃখ ) 
মুমুক্ষাবৃদ্ধিকারণং ( মোক্ষাভিলাষ বৃদ্ধির কারণ ) [ ভবতি-্হইয়া থাকে ] ॥ ২৫০ 

অনুবাদ । ব্রক্ষই নিত্য এবং তদ্ব্যতিরিক্ত আর সকলই অনিত্য-_-এই 
প্রকার বিবেকজ্ঞান, দেহের ক্ষণভঙ্গুরত্ব নিশ্চয়, মরণ হইতে ভীতি এবং [ আধ্যা- 
ত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ] ত্রিবিধ সাংসারিক তাপ এই কয়টি 
মিলিত হইয়া, মোক্ষ বিষয়ে অভিলাষকে আরও বাড়াইগ্র। থাকে ॥ ২৫০ 

শিরো! বিবেকস্তত্যন্তং বৈরাগ্যং বপুরুচ্যতে । 
শমাদয়ঃ ষড়ঙ্গানি মোক্ষেচ্ছা প্রাণ উচ্যতে ॥ ২৫১ 

অন্য়। বিবেকঃ (নিত্যানিত্যবস্তর স্বরূপ-নির্ণয়) শিরঃ € মস্তকম্বরূপ ) 
অত্যন্ত ( অতিশয় ) বৈরাগ্যং (বিরক্তি ) বপুঃ ( শরীর-স্বরূপ ) উচ্যতে (উক্ত 
হইয়। থাকে )? শমাদয়ঃ (শন ও দম প্রভৃতি ) ষটু (ছয়টি) অঙ্গানি (হস্তপদ।দি 
অঙ্গ )[ এবং ] মোক্ষেচ্ছা (মুক্তিলাভের ইচ্ছাই ) প্রাণঃ (প্রাণ বলিয়! ) উচ্যতে 
( কথিত হইয়া! থাকে )॥ ২৫১ 

অন্ুবাদ। নিত্যানিত্য বস্ত্র বিবেকই মস্তকরূপে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, তীব্র 
বৈরাগ্যই শরীর বলিয়! নির্দিষ্ট হয়, শম দম প্রভৃতি ছয়টি সাধন হস্তপদাদি অঙ্গ 
বলিয়া কথিত হয় এবং মোক্ষলাভের জন্য ইচ্ছাই প্রাণ বলিয়৷ উক্ত হইয়া 
থাকে ॥ ২৫১ 

ঈদৃশাঙ্গসমাযুক্তো! জিজ্ঞাস যুক্তিকোবিদঃ | 
শুরে! মৃত্যুং নিহন্ত্যেব সম্যক্ জ্ঞানাসিন! প্রুবমূ ॥ ২৫২ 

অন্বয়। ইঈদৃশাঙ্গসমাযুক্তঃ (এই প্রকার অঙ্গযুক্ত ) জিজ্ঞাস্ুঃ ( তবজ্ঞানার্থী ) 
যুক্তিকোবিদঃ ( তর্কের স্বরূপ জ্ঞাতা ) শূরঃ (নির্ভীক ব্যক্তিই ) সম্যক্ (বথার্থ) 
জ্ঞানাসিনা ( জ্ঞানরূপ খঞ্জোর দ্বারা ) মৃত্যুৎ (মরণকে ) নিহস্তি এব € বিনষ্ট 
করিতে সমর্থ হইয়া থাকে ) ঞুবম্ (ইহা স্থির )॥ ২৫২ 

অনুবাদ । যাহার এই প্রকার অঙ্গ সিদ্ধ হইয়াছে, যে তত্বজ্ঞানার্থী- কোন্টি 
সদ্যুক্তি এবং কোন্টিই বা অসদ্যুক্তি ইহা যে ভাল করিয়া বুঝিয়াছে,_সেই 
ভয়শুন্ ব্যক্তি তত্জ্ঞানরূপ অসির দ্বার! অজ্ঞানরূপ মৃত্যুর উচ্ছেদ করিতে নিশ্চয়ই 
সমর্থ হইয়া! থাকে ॥ ২৫২ 

উক্তসাধনসম্পনে। জিজ্ঞা্থর্যতিরাত্মনঃ | 

জিজ্ঞাসায়ৈ গুরুং গচ্ছেৎ সমিৎপাঁপির্নযোজ্বলঃ ॥ ২৫৩ 
অন্বয়। উক্তসাধনসম্পন্নঃ (পূর্বোক্ত সাধনগুলি যাহার সিদ্ধ হইয়াছে, 

সেই ) আত্মনঃ (আত্মার ) জিজ্ঞান্ুঃ ( তত্বজ্ঞানার্থী) যতিঃ (সন্্যাসী) সমিৎ- 
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পাণি: (গুরুর জন্য উপহারার্থ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ করিয়া ) নয়োজ্জলঃ 
(এবং বিনয় দ্বারা উদ্ভাসিত-শরীর হইয়] ) জিজ্ঞাসায়ৈ (আত্মার ম্বরূপ কি তাহা 
জানিবার ইচ্ছায় ) গুরুৎ (গুরুর নিকটে ) গচ্ছেৎ (গমন করিবে )॥ ২৫৩ 

অনুবাদ। পূর্বে যে সকল শম দমাদি সাধন উক্ত হইয়াছে তাহা আয়ত্ত 
হইবার পরে আত্মার তত্ব কিরূপ তাহা জানিবার জন্ঠ যাহার অভিলাষ হইয়াছে 
সেই সন্ন্যাসী উপহারার্ধ অন্ততঃ কিছু কাষ্ঠ হস্তে গ্রহণ পূর্বক বিনয়ের দ্বারা : 
সমুদ্ভাসিত-শরীর হইয়। ব্রচ্ছতত্ব জানিবার জন্ত গুরুর নিকট উপস্থিত 
হইবে ॥ ২৫৩ 

শ্োত্রিয়ে। ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ প্রশান্তঃ সমদর্শনঃ | 
নির্মমো। নিরহঙ্কারঃ নির্ঘন্দঃ নিম্পরিগ্রহ ॥ ২৫৪ 

অন্বয়। যঃ (যেব্যক্তি) শ্রোত্রিয়ঃ ([ যিনি গুরুকুলে বাস করিয়া সাঙ্গ, 
বেদের অধ্যয়ন শেষ করিয়াছেন, তাহারই নাম ] শ্রোত্রিয় ) ব্রহ্গনিষ্ঠঃ (ব্রহ্ষধ্যান- 
নিরত ) প্রশাস্তঃ ( শাস্ত্বভাব ) সমদর্শনঃ ( সর্বভূতে সমঘৃষ্টি-সম্পন্ন ) নির্ম্মমঃ 
( মমতাশূন্ত ) নিরহস্কারঃ ( অভিমানবর্জিত ) নিদ্বন্দঃ ( শীতাতপ প্রভৃতি ছন্দ- 
সহিষ্ণু ) নিপ্পরিগ্রহঃ ( আসক্তিহীন )॥ ২৫৪ 

অনুবাদ । যিনি [ গুরুকুলে অবস্থানপূর্ব্বক ] সাঙ্গ বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া- 
ছেন, সর্ব ব্রহ্মচিস্তা-নিরত, প্রশান্তচেতাঃ, সর্বভূতে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, মমতাহীন 
এবং অভিমানশৃন্ত, শীতাতপ প্রভৃতি দন্দ-সহিষ্জ এবং সংসারে অনাসক্ত ॥ ২৫৪ 

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ করুণামৃতসাগরঃ | 
এবংলক্ষণসম্পন্নঃ স গুরু ব্রদ্মবিভ্তমঃ ॥ 

উপাসাদ্যঃ প্রযত্বেন জিজ্ঞালোঃ সাধ্যসিদ্ধয়ে ॥ ২৫৫ %&. 

অন্বয়। অনপেক্ষঃ ( অপেক্ষাহীন ) শুচিঃ [বাহা এবং আজ্যন্তর শৌচ- 
বিশিষ্ট ) দক্ষঃ ( কুশল ) করুণা মৃতসাগরঃ ( দয়ারূপ অমুতের সাগর ) [যঃ.*যিনি] 
এবংলক্ষণসম্পন্নঃ ( ঈদৃশ লক্ষণযুক্ত ) ব্রন্মবিত্তমঃ (ব্রদ্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ট ) 
গুরুঃ (গুরু ) সঃ ( তিনিই ) জিজ্ঞাসোঃ (তত্বজ্ঞানার্থীর ) সাধাসিদ্ধয়ে (ইষ্- 
লাভের জন্ত ) প্রবত্ধেন (যত্বের সহিভ ) উপাসাগ্ঘঃ ( আশ্রয়ণীয় )॥ ২৫৫ 

অনুবাদ । যিনি কাহারও অপেক্ষা করেন না, যিনি বাহা ও আত্যন্তর এই 
দ্বিবিধ শৌচ-সম্পন্ন, ধিনি উপদেশদানে কুশল, যিনি সাতিশয় দয়ালু এবং যিনি 
্রক্মবিদ্গণের মধ্যে শ্রেষ্ট, তিনিই গুরু হইয়া থাকেন। তত্বজ্ঞানার্থ নিজের 
অভীষ্ট-সিদ্ধির জন্য এই প্রকার লক্গণসম্পন্ন গুরুকে প্রযত্বের সহিত আশ্রয় 
করিবে ॥ ২৫৫ 

টি বস্তি স্ভ সী শি চি স্ীস্পসপসপসস শা টি 7 শি স্শগীন্সি তে এপ শা সা অপ্পপশীশ প পিশাশিশিশীশিট সপ শশী পাশা পাশ শি সী 

* স্বার্থ সিদ্ধয়ে--ইতি ব| পাঠ::। 

সি 

শক -প 
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জম্মানেকশতৈঃ সদাদরযুজ। ভক্ত্যা সমারাধিতো 
তক্তৈ বৈদিকলক্ষণেন বিধিন! সন্ত ঈশঃ স্বয়মূ। 

সাক্ষাৎ শ্রীগুরুরূপমেত্য কৃপয়! দৃগ্গোচরঃ সন্ প্রভূঃ 
তত্বং সাধু বিবোধ্য তারয়তি তান্ সংসার-ছুঃখার্ণবাৎ ॥২৫৬ 

অন্বয়। জন্মানেকশতৈঃ ( বহুশত পূর্ববর্তী জন্মে) ভক্রৈঃ (ভক্তগণ 
কর্তৃক ) সদাদরযুজা (সর্বদা আদরযুক্ত ) ভক্ত্যা (ভক্তির দ্বারা) বৈদিক- 
| লক্ষণেন ( বেদবিহিত ) বিধিন। (বিধান দ্বারা ) সমারাধিতঃ ( উপাসিত ) প্রভুঃ 
_ঈশঃ (প্রভু পরমেশ্বর ) সন্তষ্টঃ ( সম্যক্প্রকারে তুষ্ট হইয়া! ) সাক্ষাৎ ( প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ) শ্রীগুরুরূপৎ (শ্রীগুরুর মৃত্তি) এত্য ( ধারণপূর্বক ) [ ভক্তানাংস্ভক্ত- 
গণের ] দৃগৃগোচরঃ সন্ (নয়নের গোচর হইয়া) কৃপয়া ( করুণার বশে ) তত্ব 
(পরমাত্মার স্বরূপ ) সাধু (সম্যগ্রূপে ) বিবোধ্য ( বুঝাইঞ্! দিয়! ) তান্ (সেই 
ভক্তগণকে ) সংসার-ছুঃখার্ণবাৎ ( সংসাররূপ ছুঃখময় সমুদ্র হইতে) তারয়তি 
(পার করিয়া দেন )॥ ২৫৬ 

অন্গবাদ। তক্তগণ বহুশত জন্ম ব্যাপিয়৷ সমাদরযুক্ত ভক্তি এবং শাস্ত্রবিহিত 
কন্ধানুষ্ঠানের দ্বারা ভগবানকে. আরাধনা করিয়া থাকেন--ভগবান্ ভক্তগণের 
সেই আরাধনায় সন্তষ্ট হইয়া, সাক্ষাৎ প্রীগুরু-মৃত্তি ধারণ করেন এবং ভক্তগণের 
সম্মুথে উপস্থিত হইয়া, দেখা দিয়] থাকেন। সেই গুরুরূপধারী পরমেশ্বরই 
কুপাপুর্বক তত্ববস্তর উপদেশ সম্যগভাবে প্রদান করিয়া, ভক্তগণকে সংসার- 
রূপ ছুঃখময় সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকেন ॥ ২৫৬ 

অবিদ্যাহৃদযগ্রন্থিবন্ধমোক্ষো। ভবেদ্ যতঃ | % 

তমেব গুরুরিত্যাহুঃ গুরুশব্দার্থবেদিনঃ ॥ ২৫৭ 
অন্যয়। গুরুশব্দার্থবেদিনঃ € গুরু এই শবের প্ররুত অর্থবিদ্গণ ) 

অবিষ্ভা হৃদয় গ্রন্থি বন্ধমোক্ষঃ ( অজ্ঞানরূপ যে হৃদয়ের গ্রন্থি, তাহা দ্বারা যে সংসারে 
বন্ধন, তাহা হইতে মুক্তি) যত্ঃ (বাহ! দ্বারা) ভবেৎ (হইয়! থাঁকে ), তমেৰ 
( তাহাকেই ) গুরুরিতি আহুঃ (গুরু বলিয়। নির্দেশ করেন )॥ ২৫৭ 

অনুবাদ। গুরু এই শবেের অর্থ ধাহারা জানেন, “তাহারা বলেন যে, ধাহার 
সাহাযো হৃদয়ের অবিদ্যারূপ গ্রস্থিদ্বারা বিরচিত এই সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি 
লাভ করিতে পারা যায়, তিনিই গুরু” ॥ ২৫৭ 

শিব এব গুরুঃ সাক্ষাদ্ গুরুরেব শিব স্বয়মূ। 
উভয়োরস্তরং কিঞ্চিৎ ন দ্রব্যং মুমুক্ষুভিঃ ॥ ২৫৮ 

অন্বর। সাক্ষাৎ শিবঃ এব (সাক্ষাৎ ঈশ্বরই ) গুরুঃ (গুরু হইয়া থাকেন ) 

* বিমোক্ষোহপি ভবেদ্যতঃ ইতি বা পাঠঃ। 
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গুরুরেব ( এবং গুরুই ) স্বয়ং শিবঃ - ( শ্বয়ং ঈশ্বরশ্বরূপ )। মুমুক্ষুভিঃ € মোক্ষ- 
কামী ব্যক্তিগণ) তয়োঃ (সেই ঈশ্বর এবং গুরুর মধ্যে ) কিঞ্চিৎ (কোন প্রকার) 
অন্তরং (পার্থক্য) ন দ্রষ্টব্য ( যেন না দেখেন )॥ ২৫৮ ৃ 

অনুবাদ। সাক্ষাৎ শিবই গুরু এবং গুরুই সাক্ষাৎ শিব। গুরু এবং শিবের 
মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য আছে--এই বোধ যেন কখনও মুমুক্ষগণের [হৃদয়ে] 
উৎপন্ন না হয় ॥ ২৫৮ 

বন্ধমুক্তং ব্রহ্মনিষ্ঠং কৃতরুত্যং ভজেদ্গুরুম্ | 
যস্য প্রসাদাৎ সংসার-লাগরো গোম্পদায়তে ॥ ২৫৯ 

অন্বয় | যন্ত ( ধাহার ) প্রসাদাৎ ( অনুগ্রহে ) স্ংসার-সাগরঃ (এই সংসার- 
রূপ সমুদ্র ) গোম্পদায়তে ( গোম্পদের ন্যায় প্রতীত হয় ) তং (সেই ) ব্রঙ্গনিষ্ঠৎ 

( ব্রঙ্গসংলগ্ন ) বন্ধমুক্তং (সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত ) কৃতকৃত্যৎ (অতএব চরিতার্থ) 
গুরুৎ (গুরুকে ) ভজেৎ (ভজুরণ করিবে )॥ ২৫৯ 

অনুবাদ । বাহার অনুগ্রহে এই সংসার-রূপ সমুদ্র গোষ্পদ সদ্দুশ হইয়া যাঁয়, 
সেই সংসাঁরবন্ধন হইতে মুক্ত, ব্রহ্মনি্ঠ এবং তত্বজ্ঞান লাভে চরিতার্থ গুরুকে 
ভজন! করিবে ॥ ২৫৯ 

শুশ্রুষয়। সদ! ভক্ত্যা প্রণা মৈধিনযবোক্তিভিঃ 
প্রসন্ন গুরুমাসাদ্য প্রষব্যং জ্ঞেয়মাত্মনঃ ॥ ২৬০ 

অন্বয় । শুশ্রাষয়। (পরিচর্যা দ্বাবা ) সদ! ( সর্বদ1 ) ভক্ত্যা ( ভক্তির ছারা ) 

প্রণামৈঃ (নমস্কার দ্বার1) বিনয়োক্তিভিঃ ( এবং বিনয়পূর্ণ বাক্য প্রয়োগ দ্বার ) 
প্রসন্নৎ (সন্তুষ্ট ) গুরুং ( গুরুকে ) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া ) আত্মনঃ ( নিজের ) 

জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বিষয় ) প্রষ্টব্যম্ (জিজ্ঞাস! করিবে ) ॥ ২৬০ 
অনুবাদ । পরিচর্ধ্য!, সর্বদা ভক্তি, প্রণাম ও বিনয়পুর্ণ বচন দ্বার!' প্রসর 

গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া, নিজের জ্ঞাতব্য বিষয়ে প্রশ্ন করিবে ॥ ২৬০ 

তগ্ববন্ করুণাসিন্ধো ভবসিন্ধোর্ভবাংস্তরিঃ | 

যমাশ্রিত্যা শ্রমেণৈব পরং পারং গতা বুধাঃ ॥ ২৬১ 

অন্বয়। [ কি প্রকারে প্রশ্ন করিতে হইবে, তাহাই দেখান হইতেছে ] 
ভগবন্ (হে ভগবন্! ) করুণীসিন্ধো ! ( কৃপাসাগর !) ভবান (আপনি ) ভব- 
সিন্ধোঃ (সংসাররূপ সমুদ্রের) তরিঃ (নৌকাশ্বরূপ ) বুধাঃ ( পণ্ডিতগণ ) ঘং 
( যে আপনাকে ১ আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া ) অশ্রমেণৈব (বিনা আয়াসেই ) 
পরৎ পারং ( সংসার-সমুদ্রের পরপারে ) গতাঃ ( চলিয়া গিয়াছেন ) [ অর্থাৎ 
মুক্ত হইয়াছেন | ॥ ২৬১ 

অন্ুবাদ। হে ভগবন্! হে কৃপাসিন্ধো ! এই সংসাররূপ সমুদ্রে আপনিই 
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মামার পক্ষে নৌকাশ্বরূপ অবলম্বন । আপনাকে অবলম্বন করিয়! বহু পণ্ডিত 
অনায়াসে এই সংসার-সাগরের পর পারে যাইতে সমর্থ হইয়াছেন ॥ ২৬১ 

জন্মাস্তর-কৃতানন্তপুণ্য কর্ম-ফলোদয়ঃ | 
অদ্য সন্নিহিতে! যম্মাৎ ত্বকৃপাপাত্রমম্ম্যহম্ ॥ ২৬২ 

অন্বয়। অদ্য ( আজ ) জন্মান্তর-কৃতানস্তপুণ্যকর্্-ফলোদয়ঃ (আমার পূর্ব 
জন্মাস্তরে যে অনন্ত পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান হইয়াছিল, তাহারই ফলসমূছের অভয় ) 
সন্নিহিতঃ (উপস্থিত হইয়াছে ); যস্মাৎ (যেহেতু) অহং €( আমি ) ত্বৎকুপাপাত্রং 
( আপনার অনুগ্রহপাত্র ) অশ্মি (হইতে পারিয়াছি )॥ ২৬২ 

অন্ুবাদ। জন্মাস্তরে আমি যে অনস্ত প্রণ্যকর্ম্বের অনুষ্ঠান করিয়াছি, অদ্য 
সেই সকল পুণ্যকর্ত্মের ফলোদয় উপস্থিত হইয়াছে; যেহেতু আমি আপনার 
অনুগ্রচ্র পাত্র হইতে পারিয়াছি ॥ ২৬২ 

সম্পীতিমক্ষোর্বদনপ্রসদ- 
মানন্দমন্তঃকরণস্য সদ্যঃ। 

বিলোকনং ব্রহ্মবিদস্তনোতি 

ছিনভি মোহং স্ুগতিং ব্যনক্তি ॥২৬৩ 

অন্বয়। ব্রচ্মবিদঃ ( ব্রহ্গজ্ঞ পুরুষের ) বিলোকনং (দর্শন [ লাভ 1) অক্্ষোঃ 

( নয়নদ্বয়ের ) সম্প্রীতিৎ (সম্প্রীতিকে ) তনোতি বিস্তার করিয়া থাকে) 
বদন প্রসাদং ( মুখমণ্ডলের প্রসন্নভাব ) [ তনোতিম্ববিস্তার করে 1) সদ্যঃ (দর্শন 
মাত্রেই) অস্তঃকরণস্ত (হৃদয়ের ) আনন্দ (সুখও) [ তনোতি-বাড়াইয়! 
থাকে 17) মোহং ( মোহকে ) ছিনত্তি (ছিন্ন করিয়া! থাকে ) সুগতিৎ ( ভবিষ্যতে 
থে স্ুগতি হইবে, তাহাও ) ব্যনক্কি (সুচনা! করিয়া থাকে ) ॥ ২৬৩ 

অন্গবাদ। [ আপনার স্তায় ] ব্রহ্মবিৎ পুরুষের দর্শন নয়নদ্বয়ের সংগ্লীতি 
বিস্তার করে, মুখমণ্ডলে প্রসন্নতা আনয়ন করে এবং সদ্যঃ হৃদয়ে আনন্দ বিস্তার 
করে, মোহকে বিধ্বস্ত করে এবং ভবিষ্ঠতে যে উৎকৃষ্ট গতি হইবে, তাহারও 
সুচনা] করিয়া থাকে ॥ ২৬৩ 

হুতাশন।নাং শশিনামিনানা- 

মপ্যর্র্বদং বাপি ন ঙ্মিহস্তমূ। 
শরুে(তি তদ্ধ্বাস্তমনস্তমাস্তরং 

হস্ত্যাত্ববেত্তা সরুদীক্ষণেন ॥ ২৬৪ 
অনবয়। ছুতাশনানাৎ ( অগ্নি-সমূহের ) শশিনাম্ € চজ্সমূহের ) ইনানাম্ 

(এব কুর্ধযসমূহের ) অর্বূদম্ অপি (শত কোটি সংখ্যা অর্থাৎ শত কোট. 
১৪ 
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সংখ্যক অগ্নি চন্দ্র ও ুর্য্য ) যৎ (যাহাকে ) নিহস্তং (বিনষ্ট করিতে) ন শক্কোতি 
(সমর্থ হয় না) তত (সেই) অনস্তং (অনস্ত ) আস্তরৎ (স্বদয়স্থিত ১ ধ্বাস্তং 
(অন্ধকার অর্থাৎ মৌহকে ) আত্মবেত! (ব্রহ্গজ্ঞ ব্যক্তি ) সকৃদীক্ষণেন (একবার 
দর্শন দ্বারাই) হস্তি (বিনষ্ট করেন )॥ ২৬৪ 

অনুবাদ । শতকোটি অগ্নি চন্্র ও হুর্য্য মিপিত হইয়াও যাহাকে দূর করিতে 

সমর্থ হন্ন না, সেই হৃদয়স্থিত অনস্ত মোহরূপ অন্ধকারকে ব্রঙ্গতত্ববিৎ একবার 
দর্শনদানেই বিনষ্ট করিয়া থাকেন ॥ ২৬৪ 

হুষ্পারে ভবসাগরে জনি-মৃতি-ব্যাধ্যাদি-ছুঃখোতকটে 

ঘোরে পুত্র-কলত্র-মিত্র-বহুল-গ্রাহাকরে ভীকরে। 

কর্মোত্ত,্গ-তরঙ্গভঙ্গ-নিকরৈরাকৃষ্যমাণো মুহুঃ 
যাতায়াত-গতিভ্রমেণ শরণং কিঞ্চিন্ন পশ্যা ম্যহমূ ॥২৬৫ 

অন্বয়। অহং (আমি) ভবসাগরে (এই সংসাররূপ সমুদ্রে) কিঞ্চিৎ 
(কিছুই) শরণং (অবলম্বন) ন পশ্তামি (দেখিতে পাইতেছি না) [ এই 
সংসার কি প্রকার, তাহাই বল! হইতেছে] দুষ্পারে (যাহার পার বহু ক্লেশের 
দ্বারা লব্ধ হয় ) জনি-মৃতি-ব্যাধ্যাদি-ছুঃখোতৎকটে (জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতি 
দুঃখের দ্বারা [এই সমুদ্ব ] অতিশয় উতৎ্কট ) [ তথা-এবং] পুত্র-কলত্র-মিত্র- 
বহুল-গ্রাহাকরে [ আবার সেই সমুদ্র কিরূপ, তাহা বলিতেছেন ] (পুত্র, পত্বী ও 
মিত্রর্ূপে বিচরণ করিতেছে বে সকল অতি হিং জলজস্ত, তাহাদের আকর ) 
| তথাএবং ] ঘোরে ভীকরে (অতি ঘোর ভয়দায়ক ) [এই ভবসমুদ্রে আমি 
কি প্রকার, তাহাই বলিতেছেন ] কর্মোতুঙ্গ-তরঙ্গভঙ্গনিকরৈঃ মুহুঃ আকৃষ্যমাণঃ 
( জন্মজন্মাত্তর-সঞ্চিত পাপ ও পুণ্য-রূপ যে সকল কর্ম, তাহারাই প্রতিক্ষণ ভঙ্গ- 
শীল উন্নত তরঙ্গবৎ [দুষ্ট হইতেছে ] তাহাদের দ্বারা বারবার আকুষ্যমাণ ) 
যাতায়াত-গতিভ্রমেণ [ যুক্ত ইতিশেষঃ ] (ইহলোকে এবং পরলোকের পথে গমন 
ও আগমন-কালে যে ভ্রান্তি, তাহা দ্বারা আত্রীন্ত )॥ ২৬৫ 

অন্থবাদ। সংসার সমুদ্র-সদৃশ, ইহা আবার জন্ম, মৃত্যু ও ব্যাধি প্রভৃতি 
হইতে সমৃৎপন্ন ছুঃখরাশি দ্বার অতি বিষম; পুত্র পত্বী ও মিত্র প্রভৃতি এই 
সমুদ্রে হি জলজস্তসদৃশ প্রচুর ভাবে বিচরণ করিতেছে । অনাদি কাল 
হইতে সঞ্চিত শুভ এবং অণ্তত কর্ম্মরূ্প উত্তাল তরঙ্গভঙ্গসমূহ-বিশিষ্ট এই সমুদ্র 
আমাকে ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে । ইহলোঁক শ্রবং পরলোকের পথে সর্বদা 
যাতারাত নিবন্ধন আমি ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি--এই অতিভয়াবহ সংসারে আমি 
কোন অবলম্বন দেখিতে পাইতেছি না ॥ ২৬৫ 

কেন বা পুণ্যশেষেণ তব পাদাম্ুজদয়মূ। 
ৃষ্টবানস্মি মামার্ভং সৃত্যোস্ত্াহি দয়াদুশা ॥২৬৬ 
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অন্বয়। কেন (কোন অসাধারণ ) পুণ্যশেষেণ ( অবশিষ্ট পুণ্যের প্রভাবে ) 
তব (তোমার ) পাদাঘুজদ্বয়ং ( ছুইটি চরণপদ্ম ) দৃষ্টবান্ অন্মি (আমি দেখিতে 
পাইয়াছি ), আর্তৎ ( পীড়িত ) মাৎ ( আমাকে ) দয়াদৃশা ( করুণাপূর্ণ দৃষ্টি দ্বারা ) 
মৃত্যোঃ € মরণ হইতে ) ত্রাহি (রক্ষা করুন )॥ ২৬৩ 

অন্ুবাদ। | হে গুরুদেব! ] কোন অসাধারণ পুণ্যাবশেষের প্রভাবে 
আমি তোমার চরণপক্কজদ্বয় দেখিতে পাইয়াছি। [হেদেব!] আমি নিতান্ত 
পীড়িত, আমাকে দয়াপূর্ণ দৃষ্টিধার! মরণ হইতে রক্ষা! কর ॥ ২৬৬ 

বদন্তমেবং তং শিশ্যং দৃফ্টেব দয়য়! গুরু | & 
দগ্যা্দভয়মেতস্মৈ মা! ভৈষ্টেতি মুহুমুুঃ ॥ ২৬৭ 

অন্বয়। এবং (এই প্রকার ) বদস্তৎ ( বলিতেছে যে) তং শিষ্ং (সেই 
শিষ্তকে ) গুরুঃ ( গুরু ) দরয়া (করুণা সহকারে ) দৃষ্টী এব ( দেখিক়াই ) 

এতন্মৈ ( ইহাকে ) মা ভৈষ্ট ( ভয় পাইও না ) ইতি (এই প্রকার বাক্যের দ্বারা ) 
মুহুমুছঃ (বারংবার ) অভয় ( অভয় ) দগ্যাৎ (প্রদান করিবেন )॥ ২৬৭ 

অনুবাদ । এইপ্রকার বাক্য যখন শিষ্য বলিবে, তখন তাহাকে গুরু দয়ার 
সহিত বিলোকন করিয়া, “বৎস ভয় করিও না” এইপ্রকার বাক্যের দ্বারা পুনঃ 
পুনঃ অভয় প্রদান করিবেন ॥ ২৬৭ 

বিদ্বন্ মৃত্যুভয়ং জহীহি ভবতো নাস্ত্যেব মৃত্যু; চিৎ 

নিত্যস্ত ছয়বর্জ্জিতম্য পরমানন্দাত্মনে। ব্রহ্মণঃ | 
্রান্ত্যা কিঞ্চিদিবেক্ষ্য ভীতমনস মিথ্যা ত্বয়া কথ্যতে 

মাং ত্রাহীতি হি স্বপ্তব প্রলপনং শৃন্থা্মবকং তে মৃষা ॥২৬৮ 

অন্বয়। বিদ্বন্! (হে পণ্ডিত!) মৃত্যুভয়ং (মরণ হইতে ভয়) জহীহি 
(পরিত্যাগ কর )১ ভবতঃ (তোমার ) কচিৎ (কোন কালেও ) মৃতঃ (মরণ) 
নঅস্তি এব (নাই ইহা নিশ্চিত); [তুমিকি প্রকার 1] নিত্যন্ত (নিত্য) 
গু ( অদ্বিতীয় ) পরমানন্দাত্মনঃ (পরমানন্দস্বরূপ ) ব্রহ্গণঃ (স্থৃতরাং 

1) [ এতাদৃশ যখন তুমি, তখন তোমার মৃত্যু কোন কালেও হইতে 
পারে না, ইহাই তাত্পর্ধ্য 1) ভ্রান্ত্যা তভ্রিমবশতঃ ) মিথ্যা (অলীক ) কিঞ্চিৎ 
(কিছু) বস্ত (পদার্থ) অবেক্ষ্য ( দেখিয়। ) ত্বয়া (তুমি) ভীতমনসা (ত্স্ত 
হইয়া) কথ্যতে ( বলিতেছ যে ) মাং (আমাকে ) ত্রাহি (রক্ষা কর) ইতি 
(এইরূপ ) স্থুপ্তবৎ (স্বপ্রদর্শীর ন্যায়) তে (তোমার ) প্রলপনং (প্রলাপ) 
শূন্তাত্বকৎ ( অর্থরহিত ) মুষা ( স্থতরাৎ মিথ্য। ) ॥ ২৬৮ 

স্পা সস 

+ দৃষ্টযেব দয়য় গুরু রিতি বা পাঠ: , 
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অন্থবাদ। [ তথন গুরু বলেন যে, ] হে বিদ্বন্! এই মরণ হইতে [বৃথা ] 
তয় তুমি পরিত্যাগ কর, তোমার কোনকালেই মরণ হইতে পারে না; কারণ, 
তুমি অবিনাশী, তোমা ব্যতিরেকে এই জগতে কোন বস্তই নাই। পরমানন্নই 
তোমার স্বভাব, অর্থ/ৎ তুমিই সেই পরব্রহ্, তুমি ভ্রমবশতঃ কোন কল্পিত বস্ত 
নিরীক্ষণ করিয়! এই প্রকার ভয় পাইতেছ এবং সেই জন্যই বলিতেছ যে, “আমাকে 
রক্ষা কর”; সুপ্ত ব্যক্তির প্রলাপের স্তায় তোমার এই বাক্য অর্থহীন, স্থুতরাং 
ইহা! মিথ্যা ॥ ২৬৮ ৃ 

নিদ্রাগাঢতমোরুতং কিল জন; ত্বপে ভূজঙ্গাদিন। 

গ্রস্তং স্বং সমবেক্ষ্য য প্রলপতি ত্রাসাদ্ধতোহস্মীত্যলমূ । 

আগ্তেন প্রতিবোধিতঃ করতলেনাতাড্য পৃঃ স্বয়ং 
কিঞ্চিম্নেতি বদত্যমুষ্য বচনং স্ত। তৎ কিমর্থং বদ ॥ ২৬৯ 

_ অন্বয়। কিল (ইহা প্রসিদ্ধই আছে ) নিদ্রাগাঢতমোবৃতঃ (নিদ্রারূপ প্রগাঢ 
অন্ধকারে আবৃত) জনঃ (ব্যক্তি) স্বপ্নে (স্বপ্রাবস্থায় ) শ্বং (আপনাকে ) ভূজঙ্গা- 
দিনা (সর্পাদি দ্বার! ) গ্রস্ত (গ্রস্ত) সমবেক্ষ্য (বিলোকন করিয়া ) ত্রাসাৎ 
(ভয়ে) হতোহম্মি( আমি হত হইলাম ) ইতি অলং( এইরূপে উচ্চৈঃশ্বরে ) ষৎ 
প্রলপতি (প্রলাপ বকিয়া থাকে ) আগ্তেন (কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি) [ তাহ 
শুনিয়া ] করতলেন (€ পাণিতল দ্বারা ) আতাড্য ( ঈষৎ তাড়না করিয়া ) প্রতি- 
বোধিতঃ ( জাগরিত ) পৃষ্টঃ (এবং জিজ্ঞাসিত হইয়1) স্বয়ং ( সেই প্রবুদ্ধ ব্যক্তি 
নিজেই ) কিঞ্চিন্ন ইতি (কিছুই নহে এই প্রকারে ) বদতি (উত্তর দেয়); 
অমুষ্য (উহার ) তৎ (সেই বাক্য অর্থাৎ ভয়কারণ না থাকিলে, আমাকে রক্ষা 
কর এইরূপ ) বাক্য (বচন) কিমর্থ২ (কি অর্থ প্রকাশ করে) বদ 
(বল )॥ ২৬৯ 

অন্ুবাদ। নিপ্রারূপ ঘোরান্ধকারে আবৃত ব্যক্তি [কোন সময়] স্বপ্লাব- 
স্বীয় সর্পপ্রভৃতির ঘারা আপনাকে গ্রস্ত বলিয়া দেখিয়া থাকে এবং ভয়ে “আমি 
হুত হইলাম” এই বলিয়া উচ্চৈঃম্বরে প্রলাপও বকিয়৷ থাকে; এইরূপ দেখিয়া 
কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাহাকে হস্ততল দ্বারা তাড়না করিয়! জাগাইয়! দেয় এবং 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করে [ বে, তুমি কেন হত হইলাম বলিয়া চীৎকার করিলে 1], 
তখন সেই প্রবুদ্ধ ব্যক্তি নিজেই বলিয়া থাকে যে, না আমি কিছুই ভয়ের কারণ 
দেখি নাই। [ এক্ষণে বল দেখি, ] প্র সুপ্তব্যক্তির এ বাকের কি সার্থকতা 
আছে? ॥ ২৬৯ 

রজ্জোস্ত তত্বমনবেক্ষ্য গৃহীতসর্প- 
ভাবঃ পুমানয়মহির্বসতীতি মোহাৎ। 
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আক্ত্রোশতি প্রতিবিভেতি চ কম্পতে চ & 

মিথ্যৈব নাহত্র ভূজগোইস্তি বিচাধ্যমাণে ॥২৭০ 
অন্বয়। অয়ং ( এই ) পুমান্ (পুরুষ ) রজ্জোঃ (€ দড়ির ) তত্বং ( যথার্থ- 

স্বরূপ ) অনবেক্ষ্য (না বুঝিতে পারিয়! ) [ অত্র-এখানে ] অহিঃ (সর্প) 
বসতি (বাস করিতেছে ) ইতি ( এইরূপ ) মোহাৎ ( মোহবশতঃ ) গৃহীতসর্প- 
তাবঃ ( সর্পের সত! আছে এই প্রকার বুদ্ধিযুক্ত হইয়া ) আক্রোশতি (চীৎকার 
করিয়া উঠে) প্রতিবিভেতি (বিলক্ষণরূপে ভয় পায়) কম্পতে চ (এবং 
কম্পিত হইয়া থাকে )__[ কিন্তু ভয় চীৎকার কম্পপ্রভৃতি ] অত্র (এই খানে) 
ভূজগঃ (সর্প )ন অস্তি (নাই) [ ইতি ] বিচার্ধযমাণে (এইরূপ বিচার করিলে) 
মিথ্যে (মিথ্যা হইয়া যায় )॥ ২৭৬ 

অন্থবাদ। রজ্জুর স্বরূপ বুঝিতে ন! পারায় মনুষ্য [অনেক সময়ে ] সেই 
রজ্জ্কেই সর্প-বুদ্ধির বিষয় করিয়া থাকে এবং তজ্জনিত মোহ প্রযুক্ত চীৎকার 
করে, খিলক্ষণ ভয় পায়, এবং কাপিয়াও থাকে; কিন্তু বিচার দ্বারা যখন সে 
স্থির করে যে, ইহা সর্প নহে, রজ্জ, তখন তাহার সেই সর্পদৃষ্টি ও তজ্জনিত 
প্রলাপাদি মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হইয়! থাকে ॥ ২৭, 

তদ্বৎ ত্বয়াইপ্যাত্বন উক্তমেত- 
জ্জনম্মাপ্যয়ব্যাধিজরা দিযুক্তম্ ।* 

সুষৈব সর্ববং ভ্রমকল্সিতং তে 
সম্যগ্ বিচার্য্যাতবনি মুঞ্চ ভীতিম্ ॥ ২৭১ 

অন্বয়। তদ্বৎ (সেইরূপ) ত্বয়াহপি (তুমিও) আত্মনঃ (আত্মার) 
জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিযুক্তং ( জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও জরা প্রভৃতির সহিত মিলিত ) 
| স্থথছঃখাদি ] উত্তম এতৎ ( এই যাহা বলিয়াছ )[ তৎ] সর্ধৎ (তাহা সকলই) 
তে (তোমার ) ভ্রমকল্পিতৎ (অজ্ঞানের দ্বারাই বিরচিত ) [ স্থতরাং ] মৃষৈব 
(মিথ্যা ব্যতিরেকে আর কিছুই নহে) সম্যক (এই ভাবে ভাল করিয়া) 
বিচার্্য (বিচার করিয়া ) আত্মনি (আত্মবিষয়ে ) ভীতিৎ ( মরণাঁদিভয় ) 
মুঞ্চ (পরিত্যাগ কর )। ২৭১ 

অনুবাদ । সেইরূপ জন্ম, মৃত্যু, ব্যাধি ও জর! প্রভৃতি নিবন্ধন আত্মার হঃখ 
প্রভৃতি বিষয়ে তূমি যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা সকলই মিথ্যা) এই সকলই 
তোমার অজ্ঞানের পরিকল্পিত; এইভ্যবে বন্ততত্বের সম্যক্রূপে বিচার করিয়া 

তুমি আত্মবিষয়ে ভয় পরিত্যাগ কর ॥ ২৭১ 
ক সস 

* কল্পতে তৎ ইতি বা গাঠ:। 

1 জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিসুঃখম্ ইতি বাঁ পাঠঃ । 
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ভবাননাত্বনে। ধন্মানাত্ন্তারোপ্য শোচতি। 

তদজ্ঞানকৃতং সর্ববং ভযুং ত্যন্তা সুখী ভব ॥ ২৭২ 
অন্বয়। অনাস্মনঃ ধন্্ান্ ( আত্মা হইতে যাহা! পৃথকৃ, তাহারই ধর্ম্সমূহ ) 

আত্মনি (স্বীয় আত্মাতে ) আরোপ্য (আরোপিত করিয়া ) ভবান্ €( আপনি ) 
শোচতি (শোক করিতেছেন ) তৎ (সেই কারণে) অজ্ঞানকৃতৎ ( অবিদ্ধা- 

জনিত) সর্ব ভয়ং (সকল প্রকার ভয়কে) তন্কা (পরিহার করিয়া) 

স্থখী ভব (স্থখী হও ) ॥ ২৭২ 
অন্ুবাদ। যে সকল বস্তু আত্মা হইতে পৃথক্, তাহাদের ধর্মসমূহ স্বীয় 

আত্মাতে আরোপিত করিয়া তুমি শোক করিতেছ, সেই কারণে [বক্তব্য এই 
যে ], অজ্ঞানরুত সর্বপ্রকার ভয় পরিহার করিয়। তুমি স্থুখী হও অর্থাৎ সুস্থ- 
ভাবকে অবলম্বন কর ॥ ২৭২ 

শিষ্যুঃ 

প্রীমদৃভিরুক্তং সকলং মৃষেতি 
দৃষ্টান্ত এব হা,পপগ্তে তৎ। 

দার্টান্তিকে নৈব ভবাদিছুঃখং 
প্রত্যক্ষতঃ সর্বজনপ্রসিদ্ধম্ ॥ ২৭৩ 

অন্বয়। শিষ্যঃ (ছাত্র )[ কহিলেন ]। সকলং (সমস্ত বস্ত ) মুষা (মিথ)1) 

ইতি (ইহা) শ্রীমস্তিঃ (আপনার কর্তৃক) [যং] উক্তৎ (কথিত হইয়াছে ) 
হি (নিশ্চিত ) তৎ ( তাহা ) দৃষ্টান্ত ( রজ্জুসর্পস্থলে ) এব (অবধারণ ) উপ- 
পদ্যতে ( উপপন্ন-_বুক্তিযুক্ত হয়) দাষ্টাস্তিকে (আত্মার জন্ম নাশ প্রভৃতি 
মিথ্যাত্বে) ন (না, উপপন্ন হয় না) এব (নিশ্চিত) [যেহেতু ] ভবাদ্দিছঃখং 
( জন্ম-বিনাশাদিজনিত ক্রেশ ) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা) সর্ধজন- 
প্রসিদ্ধম্ (সমস্ত লোকের বিদিত ॥ ২৭৩ 

অন্থবাদ । শিষ্য কহিলেন,__-আপনি যে সমস্ত বস্তকে মিথ্যা বলিলেন, ইহা 
ৃ্াস্ত স্থলেই ( রজ্জুসর্পস্থলে অর্থাৎ যেখানে রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তি হয় তথায়) 
উপপন্ন হয়, কিন্তু দাষ্টাস্তিকে (আত্মার জন্ম, নাশ, জরা, ব্যাধি প্রন্ুত্ির 
মিথ্যাত্বে) উপপন্ন হয় না। [যেহেতু ] আত্মার জন্ম, বিনাশ, . জরা, ব্যাধি 
প্রভৃতি সকল লোকের প্রত্যক্ষ প্রমাণগম্য ॥ ২৭৩ 

প্রত্যক্ষেণানুভূতোহ্্থঃ কথং মিথ্যাত্বমহতি। 
চক্ষুষে বিষয়ং কুস্তং কথং মিথ্যা করোম্যহম্ ॥২৭৪ 

অন্বয়।  প্রত্যক্ষেণ (প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা ) অন্ুভূতঃ (যাহা অনুভবের 
বিষয় হয় সেই ) অর্থঃ (বস্তু) কথৎ (কিরূপে) মিথ্যাত্বং ( নিথ্যারূপতা ) 
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অর্গতি ( প্রাপ্ত হইবে?) চক্ষযোঃ ( নয়নেক্দ্িয়ের ) বিষয়ং ( বিষয় ) [ অর্থাৎ 
দ্শনেক্জরিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষীকৃত ] কুস্তৎ ( ঘটকে ) অহৎ (আমি ) কণৎ (কিরূপে) 
মিথ্যা! করোমি মিথ্যা করিব )? ॥ ২৭৪ 

অন্বাদ। যেবস্ত প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয়, তাহা কিরূপে মিথ্যা হইবে? 
চক্ষুর দ্বারা ঘট দেখিতে পাইতেছি, তাহাকে মিথ্য। কিরূপে বলিব ?॥ ২৭৪ 

বিদ্যমানস্থ মিথ্যাত্বং কথং নু ঘটতে প্রভো। 

প্রত্যক্ষং খলু সর্ব্বেষাং প্রমাণং প্রস্ফুটার্ঘকম্ ॥ ২৭৫ 
অন্বয়। প্রভে!! (হে প্রভে।) বিদ্যমানন্ত (যাহ বর্তমান রথিয়াছে 

সেই বস্তর) মিথ্যাত্বং (মিথ্যারপতা ) কথৎ (কিরূপে) ঘটতে ? (সঙ্গত 
হইতে পারে ৪) প্রস্ফটার্থকং (যাহার বিষয় পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত হয়, 
সেই ) প্রত্যক্ষৎ ( চক্ষুঃ 'প্রভৃতি প্রত্যক্ষ হেতু ইন্দ্রিয়) খলু ( নিশ্চিতই ) সর্কেষাং 
( মকলেরই ) প্রমাণৎ (প্রমাণ ) [ বলিয়া হ্বীকৃত ] ॥ ২৭৫ 

অনুবাদ । হে প্রভে।! বর্তমান বস্তর মিথ্যাত্ব কিরূপে সম্ভব হয়? প্রত্যক্ষই 
প্রমাণ সকলের [ সম্বন্ধে] বিশদভাবে বন্ত প্রকাশ করিয়া থাকে ॥ ২৭৫ 

মত্ত্যস্য মম জন্মাদিদ্রুঃখভাজো হল্পজীবিনঃ | 

্রহ্মত্বমপি নিত্যত্বং পরমানন্দতা কথম্ ॥ ২৭৬ 
অন্বয়। মর্ত্ন্ত (মরণশীল ) জন্মাদিহঃখভাজঃ (উৎপত্যাদি ক্লেশভাগী ) 

অরলজীবিনঃ ( স্বপ্লকাল প্রাণধারণকারী ) মম (আমার) ব্রপ্গত্বম্ (ঈশ্বর-স্বরূপত্ব) 
অপি (ও) নিত্যত্বৎ (ক্ষয়োদয়রহিতত্ব ) পরমানন্দতা (নিরতিশয় স্থখরূপতা ) 
কং ( কিরূপে )॥ ২৭৬ 

অনুবাদ । আমি মরণশীল, জন্মার্দিজনিত ক্লেশভাগী, এবং আমার জীবনও 
স্বল্পকাঁলস্থায়ী, আমাতে ব্রঙ্গস্বরূপত্ব, নিত্যত্ব এবং নিরতিশয়সুখরূপত্ব কিরূপে 
সম্ভব হয়? ॥ ২৭৬ 

ক আত্ম! কম্তবনাত্না চ কিমু লক্ষণমেতয়োঃ | 

আত্মন্থনাতবধন্মীণামারোপঃ ক্রিয়তে কথম্ ॥ ২৭৭ 

অন্বয়। কঃ (কোন্টি ) আত্ম! (ম্বূপ )কঃ ( কোন্ পদার্থ ) তু (কিন্তু) 
অনাস্বা ( আত্মভিন্ন) চ (ও) এতয়োঃ (এতছ্ভয়ের) লক্ষণৎ (চিহ্ন) 
কিমু (কি)? আত্মনি ( স্বস্ববূপে ) অনাস্মবধশন্্াণাং (দেহাদিধর্দদ স্থলত 
কশত্বাদির ) আরোপঃ (অধ্যাস) কথং (কিরূপে) ক্ক্রিয়তে (করিয়। 
থাকে )॥ ২৭৭ 

অনুবাদ। আত্ম! ও অনাত্ম।' কাহাকে বলে ( অর্থাৎ ইহাদের স্বরূপ কি) 
এবং আত্মা ও অনাত্মার লক্ষণই বা কি? কেনই বা লোকে আত্মার চিলিনিি 
ধর্ম স্থলতব-বধিরত্বাদির আরোপ করিয়া থাকে ?॥ ২৭৭ 
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কিমজ্ঞাঁনং তছুৎপন্নভয়ত্যাগোহপি বা! কথমৃ। 

কিমু জ্ঞানং তছুৎপন্নস্তথপ্রাপ্তিশ্চ বা কথম্ ॥২৭৮ 
অন্বয়। অজ্ঞান ( অবিদ্ধা) কিম €(কি--কাহাকে বলে )বা (অথবা) 

তছৎপন্নভয়ত্যাগঃ ( অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন ভয়ের নিবারণ ) অপি (ও) কথং 

(কিরূপ) জ্ঞান, (বিগ্যা) কিমু (কি) তছুংপন্ননুখপ্রাপ্তিং (জ্ঞান হইতে 
উংপন্ন স্থখলাভ ) চ (ও) বা (বিকল্প ) কথম্ (কিরূপ )॥ ২৭৮ 

অনুবাদ । অজ্ঞান কাহাকে বলে? কিরূপেই বা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন 
ভীতি দুরীভূত হয়? জ্ঞানের স্বরূপ কি? -এবং তজ্জনিত সুখপ্রাপ্তিই বা 
কিরূপে হয়? ॥ ২৭৮ 

সর্ববমেতদ্ বথাপুর্ববং করামলকবৎ স্ফুটমূ। 
প্রতিপাদয় মে স্বামিন্! শ্রীগুরো করুণানিধে ॥২৭৯ 

অন্বয়। শ্বামিন্ (হে প্রতো ) শ্রীগুরো (হে গুরো) করুণানিধে (হে 
দয়ার সাগর ) এতৎ (এই পূর্বোক্ত) সর্বৎ ( সমস্ত ) মে ( আমার ) করামলকবৎ 
(হস্তস্থিত আমলক ফলের স্তায় ) স্ফুটৎ ( বিশদভাবে ) বথাপুর্ব্ৎ ( যথাক্রমে 
প্রতিপাদয় (প্রতিপাদন করুন--বলুন ) ॥ ২৭৯ 

অন্নুবাদ। হে প্রভো! হে গুরো! হে দয়ার সাগর! এই সমস্ত বিষয় 
যাহাতে আমি হস্তস্বিত আমলকের ন্তায় ( অনায়াসেই ) বিশদরূপে অবগত 
হইতে পারি, তাহাই আমাকে যথাযথ উপদেশ প্রদান করুন ॥ ২৭৯ 

প্রীগুরঃ-_ 

ধন্যঃ কৃতার্থস্্মহো৷ বিবেকঃ 

শিবপ্রপাদস্তব বিদ্যতে মহান্। 

বিস্যজ্য তু প্রাকতলোকমার্গং 

ব্রহ্মাবগন্তং যতসে যতস্ত্ম্ ॥ ২৮০ 

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরু) [ কহিলেন] ত্বং (তুমি) ধন্তঃ (ধন্তবাদের 
যোগ্য ) কৃতার্থঃ (কৃতকৃত্য ) অন্ধ (আনন্দ) বিবেকঃ (জ্ঞান) তব 
(তোমার ) [প্রতি ] মহান (অতিশয়) শিবপ্রসাদঃ (শিবের অনুগ্রহ ) 
বিদ্যতে. (আছে) যতঃ ( যেহেতু ) ত্বং (তুমি ) প্রাকৃতলোকমার্গ,ৎ (সাধারণ 
লোকের পথ ) তু € পাদপুরণার্থক ) বিস্থজা (ত্যাগ করিয়া) ব্রহ্ম ( ঈশ্বরকে ) 
অবগন্তং (জানিতে ) যতসে (চেষ্টা করিতেছ )॥ ২৮* 

অনুবাদ। গুরু কহিলেন,__তুমি ধন্য ও কৃতার্থ; বড়ই আনন্দের বিষয় 
যে তোমার বিবেক জন্িয়াছে, তোমার উপর যথেষ্ট শিবের অনুগ্রহ আছে; 
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যেহেতু সাধারণ লোকের অনুষ্ঠেয় পথ ত্যাগ করিয়া তুমি ব্রদ্ম অবগতির 
নিমিত্ত যত্ববান্ হইয়াছ ॥ ২৮০ 

শিবপ্রসাদেন বিন। ন সিদ্ধিঃ 
শিবপ্রসাদেন বিনা ন বুদ্ধিঃ | 

শিবপ্রসাদেন বিন! ন যুক্তিঃ 
শিবপ্রসাদেন বিন। ন মুক্তিঃ ॥ ২৮১ 

অন্বয়। শিবপ্রসাদেন ( মহাদেবের অনুগ্রহ) বিনা (ব্যতীত ) সিদ্ধিঃ 
(সফলতা ) ন (না _হয়ন1 ) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ ) বিনা ব্যেতীত) 
বৃদ্ধি (জ্ঞান) ন (নাহয় না) শিব্প্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ ) বিনা 
(ব্যতীত ) যুক্তিঃ (যোগ) ন (না--হয় না) শিবপ্রসাদেন (শিবের অনুগ্রহ ) 

বিনা (ব্যতীত) মুক্তি: (মোক্ষ) ন (নাহয় না)॥ ২৮১ ' 
অনুবাদ । শিবের অনুগ্রহ ভিন্ন সিদ্ধি হয় না, শিবান্ুগ্রহ ব্যতীত জ্ঞান- 

লাভ হয় না, শিবান্ুগ্রহ ভিন্ন বোগ হয় না, শিবানুগ্রহ ব্যতীত মোক্ষলাভ 
হয় না ॥ ২৮১ 

যন্ত প্রসাদেন বিমুক্তদঙ্গাঃ 

শুকাদয়; সংস্যতিবন্ধমুক্তাঃ | 

তম্ত প্রসাদে বন্থজন্মলভ্যে 

ভক্ত্যৈকগম্যো ভবমুক্তিহেতুঃ ॥ ২৮২ 
অন্বয়। যন্ত (যাহার, যে শিবের) প্রপাদেন ( অন্গ্রহ দ্বারা) শুকাদয়ঃ 

(শুক প্রভৃতি মুনিগণ) বিমুক্তসঙ্গাঃ (সঙ্গ ত্যাগ করিয়া) সংস্যতিবন্ধমুক্তাঃ 
(সংসার-বন্ধন হইতে যুক্ত হইয়াছেন ) তন্ত (তাহার) প্রসাদঃ (অনুগ্রহ ) 
বহুজন্মলভ্যঃ (অনেক জন্মে লাভ করা যায়) ভক্ত্যৈকগম্যঃ ( একমাত্র ভক্তি 
দ্বারা লভ্য ) ভবমুক্তিহেতুঃ (সংসার হইতে মুক্তির কারণ )॥ ২৮২ 

. অনুবাদ । ধাহার (শিবের) অনুগ্রহে শুক প্রভৃতি মুনিগণ সঙ্গত্যাগ 
করিয়া সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তাহার অনুগ্রহ অনেক জন্মে 
পাওয়া যায়, তাহাই একমাত্র ভক্তিদ্বারা৷ লভ্য এবং সংসার হইতে মুক্তির 
কারণ ॥ ২৮২ 

বিবেকে। জন্ত,নাং প্রভবতি জনিম্বেব বনু 

প্রসাদাদেবৈশাদ্বহুম্থকৃতপাকোদয়বশা। 
ধতস্তম্মাদেব ত্বমপি পরমার্থাবগমনে 

কৃতারস্তঃ পুংসামিদমিহ বিবেকম্য তু ফলম্ ॥২৮৩ 
৯৫ 
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অন্ব় । যতঃ ( যেহেতু ) বহুযু ( অনেক ) জনিষু (জন্মে) এব ( অব্ধারণ ) 
বহুন্ুকৃতপাকোদয়বশাৎ (অনেক পুণ্যের পরিণাম ফলে) প্রীশাৎ (ঈশ্বর 
ন্বস্ধীয় ) গ্রসাদাৎ ( অন্গ্রহবশতঃ.) এব (নিশ্চিত ) জন্তনাৎ ( প্রাণিগণের; 
বিবেকঃ (বিচার, বৈরাগ্য ) প্রভবতি (উৎপন্ন হয়) তন্মাৎ ( সেইজন্ত ) এব 
(ই) ত্বং (তুমি ) অপি (ও ) পরমার্থাবগমনে ( ষথার্থ বস্ত জ্ঞানে) কতারস্ঃ 
( উদ্যোগী ) ইহ (এই সংসারে) ইদং (ইহা) তু ( পাদপুরণার্থক ) পুংসাং 
(পুরুষের ) বিবেকম্ত € বিচারের ) ফলম্ ( কার্য্য )॥ ২৮৩ 

অন্ুবাদ। যেহেতু অনেক পুণ্যবলে ঈশ্বরানুগ্রহে বহুজন্মের পর প্রাণিগণের 
বিবেক উৎপন্ন হয়, তজ্ন্ত তুমিও পরমার্থ-তত্ব বুঝিতে উদ্যোগী হইয়াছ ; ইহা 
মন্থুষ্ভের বিবেকেরই ফল ॥ ২৮৩ 

মত্যত্বসিদ্ধেরপি পুংস্তসিদ্ধে- 
বিপ্রত্বসিদ্ধেশ্চ বিবেকসিদ্ধেঃ | 

বদন্তি মুখ্যং ফলমেব মোক্ষং 

ব্যর্থ সমস্তং যদি চেন্ন মোক্ষঃ ॥ ২৮৪ 
অন্থয় | মর্ত্যত্বসিদ্ধে: (মনুষ্যত্ব লাভ ) 'অপি (এবং) পুংস্সিদ্ধেঃ ( পুরুষ- 

জন্ম লাভ ) বিপ্রত্বসিদ্ধেঃ ( বিপ্রজন্ম লাভ ) চ (এবং ) বিবেকসিদ্ধেঃ (বৈরাগ্য 
লাভ ) মোক্ষৎ ( যুক্তিকে ) এব (নিশ্চিত ) মুখ্যৎ (প্রধান ) ফলৎ (প্রয়োজন ) 
বদস্তি (বলিয়া! থাকেন ) যদ্দি চে (যদ্যপি ) মোক্ষঃ (মুক্তিঃ) ন (নো) 
[ ভবেৎস্হয় ]! তহিম্মতবে ] সমস্ত ( সকল ) ব্যর্থং (মিথ্যা )॥ ২৮৪ 

অন্থবাদ। পঙ্ডিতেরা বলিয়াছেন ;--মনুষ্যত্প্রাপ্তি, পুরুষত্বলাভ ব্রাহ্মণজন্ম 
প্রাপ্তি এবং বিবেকলাভের একমাত্র মুখ্য ফল মুক্তি; যদি মুক্তি ন হইল, তাহ 
হইলে এই সমস্তই বুথা ॥ ২৮৪ 

প্রশ্নঃ সমীচীনতরস্তবায়ং 

যদাত্বতত্বাবগমে প্ররৃতিঃ | 
ততস্তবৈতৎ সকলং সমূলং 

নিবেদযিষ্যামি মুদা শৃণুঘ ॥ ২৮৫ 
অন্য়। তব (তোমার ) অয়ং ( এই) প্রশ্নঃ (প্রশ্ন ) সমীচীনতরঃ (অতি 

উৎরষ্ট ) বৎ ( যেহেতু ) আত্মতত্বাবগমে ( আত্মত্বরূপ জ্ঞানে ) প্রবৃত্তিঃ ( ইচ্ছ! ), 
ততঃ ( তজ্জন্ত ) তব (তোমার ) এতং ( এই ) সকলৎ (সমস্ত ) সমূলৎ (মূলতঃ) 
নিবেদরিস্যামি ( বলিব ) মুদা ( হর্ধে) শূণুঘ (শ্রবণ কর )। ২৮৫ . 

অন্থবাদ। তোমার প্রশ্নটি উত্তম, যেহেতু তোমার আত্মতত্বজ্ঞানে বাসনা 
হইয়াছে ; অতএব তোমাকে এই সমস্ত বিষয় যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তুমি 
হুষ্চিত্ডে শ্রবণ কর ॥ ২৮৫ 
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মুষাত্বনিন্ূপণম্। 

্তযত্ব ত্বয়ি কল্লিতং ভ্রমবশাৎ তেনৈব জন্মাদরঃ 
তৎসম্ভাবিতমেব ছঃখমপি তে নো বস্ততস্তম্মুষ!। 

নিদ্রামোহবশাহ্রপাগতন্থখং ছুঃখং চ কি, স্বয়া 

সত্যত্বেন বিলোকিতং কচিদপি ব্রহি প্রবোধাগমে ॥২৮৬ 

অন্বয়। ভ্রমবশাৎ (ভ্রান্তি প্রযুক্ত ) ত্বয্ি (তোমাতে--আত্মায় ) মর্ত্যত্বং 
মরণশীলত্ব-_মনুষ্যত্ব ) কল্পিত (আরোপিত হইয়াছে) তেন (ভ্রমবশখতঃ ) এব 
অবধারণ ) জন্মাদয়ঃ (জন্ম, নাশ প্রভৃতি ) তৎসম্ভাবিতং ( জন্মাদ্িজনিত ) 
ব (পাদপূরণার্থক ) ছুঃখং (ক্লেশ) অপি (ও) তে (তোমার) নে৷ 
নাই) বস্ততঃ ( য্থার্থতঃ) তৎ (ছঃখ) মৃযা (মিথ্য1) নু (সম্বোধন) 
দ্রামোহবশাৎ ( নিদ্রারূপ অজ্ঞান প্রযুক্ত ) উপাগতন্খং (প্রাপ্ত সুখ ) ছঃখং 
কেশ) চ (ও) ত্বয়া €(তোম কর্তৃক) প্রবোধাগমে (জাগরণে ) কচিৎ 
কোথায় ) অপি (ও) সত্যত্বেন ( বথার্থত্বরূপে ) বিলোকিতং (দু ) কিং 
কি) ব্রহি (বল )॥ ২৮৩ 

অন্বাদ। তুমি অজ্ঞানের বশীভূত হইয়৷ আপনাতে ( আত্মায় ) মনুষ্যত্বের 
নারোপ করিয়াছ, সেই অজ্ঞান বশতঃ জন্মনাশ প্রভৃতি হইয়া থাকে; বস্ততঃ 
জ্জনিত ছুঃখ মিথ্যা বলিয়া! তোমাতে তাহার সম্ভাবনা নাই, নিদ্রারপ মোহে 
[ভিভূত হইয়া! লোকে ম্থখ কিবা হুঃখ প্রাপ্ত হয়, বল দেখি, জাগ্রদবস্থায় 
হার সত্যত্ব কোথাও দেখিয়াছ কি? ॥ ২৮৬ 

নাশেষলোকৈরনুভূয়মানঃ 
প্রত্যক্ষতোহ্য়ং সকলপ্রপঞ্চঃ। 

£কথং মৃষা স্যাদিতি শঙ্কনীয়ং 

বিচারশুন্যেন বিমুহাতা৷ ত্বয়া ॥ ২৮৭ 

অন্থয়। অশেষলোকৈঃ (সমস্ত জনকর্তৃক ) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষরূপে ) 
নুভূয়মানঃ (যাহ! জানা যাইতেছে এরূপ ) অন্পং (এই ) সকলপ্রপঞ্চঃ ( সমস্ত 
গৎ) কথৎ (কিরূপে) মৃযা (মিথ্যা) স্তাৎ (হয় ) ইতি (এইক্সপ ) বিচার- 

ন্নেন (বিবেকবিহীন ) বিমুহাতা (মোহপ্রাপ্ত) ত্বয়া €(তোম। কর্তৃক) ন 
স্কণীয়ং (শঙ্কা! কর! কর্তব্য নহে )॥ ২৮৭ 

অনুবাদ। সকল লোকই যখন [ ঘটপট প্রভৃতি ] সমস্ত জগৎ প্রতাক্ষভাৰে 
ভব করিতেছেন, তখন তাহ! কিরূপে মিথ্যা হইবে,বিবেবশুন্ত এবং 
মাহের বশীভূত হইয়া এরূপ আশঙ্কা করা তোমার উচিত নহে ॥ ২৮৭ 
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দিবান্ধদৃষটেস্ত দিবান্ধকারঃ 
প্রত্যক্ষসিদ্ধোইপি লস কিং যথার্থঃ। 

তদ্বদ্ভ্রমেণাবগতঃ পদার্থ 

ভ্রান্তস্ত সত্যঃ স্থমতে মঁষৈব ॥ ২৮৮ 
: অন্বয়। দিবান্ধদৃষ্টেঃ (দিবসে দৃষ্টিশক্তিবিহীন লোকের) তু (কিন্তু) 

দিবা (দিবসে) অন্ধকার; (তম: ) প্রত্যক্ষসিদ্ধঃ অপি (প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারা 
নিশ্চিত হইলেও ) সঃ (তাহা ) যথার্থঃ (প্রকৃত) কিং (কি)? তদ্বৎ 
(সেইরূপ ) ভ্রমেণ (ভ্রান্তি দ্বারা ) অবগতঃ (জ্ঞাত) পদার্থ: (বস্তু) ভ্রান্তস্ত 
(ভ্রমযুক্ত জনের ) সত্যঃ (যথার্থ ) স্থমতেঃ (বুদ্ধিমানের ) মৃষা ( মিথ) ) এব 
( নিশ্চয়ে ) ॥ ২৮৮ 

'অন্থবাদ। [ প্রত্যক্ষপ্রমাণ সিদ্ধ হইলেই যে জভ্রান্ত হইবে এরূপ কোন 
নিদ্নম নাই, কেননা, ] যে ব্যক্তি দিবান্বদৃষ্টি অর্থাৎ প্রথর জ্যোতির্ময় পদার্থে 
দৃষ্টিপাত করায় যাহার দর্শনশক্তি বিনষ্ট হইয়াছে, সে দিবাভাগে অন্ধকার দেখে; 
স্থতরাং সেই অন্ধকার তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ বটে; তাই বলিয়া কি 
তাহা সত্য বলা যাইবে। সেইরূপ ভ্রমবশতঃ যে পদার্থ অনুভূত হইতেছে, 
্রাস্তের নিকট তাহা সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, পরন্ত বুদ্ধিমান তাহা মিথ্যা 
বলিয়াই জানেন ॥ ২৮৮ 

ঘটোহয়মিত্যত্র ঘটাভিমানঃ * 

প্রত্যক্ষতঃ কশ্চ্ছিদেতি দৃষ্টেঃ। 
বিচার্ধ্যমাণে স তু নাস্তি তত্র 

স্বদস্তি তন্ভা বু-বিলক্ষণা সা ॥ ২৮৯ 

অন্বয়। অত্র (এই স্থানে ) অয়ং (এই ) ঘটঃ (কুম্ত) সাসিক 
ইতি ( ইহ!) প্রত্যক্ষতঃ (প্রত্যক্ষ, সাক্ষাৎ) দৃষ্টেঃ (দর্শন বা বোপ হুইভে) 
কশ্চিৎ (কোন এক) ঘটাভিমানঃ ( ঘটবুদ্ধি) উদ্দেতি (উৎপন্ন হয়); তু 
(কিন্তু) বিচার্ধ্যমাণে (বিচার ক্রিয়া দেখিলে) সঃ (ঘট) তত্র (তথায়) 
নান্তি (নাই ) তদ্ভাব-বিলক্ষণ! ( ঘটম্বভাব হইতে বিভিন্ন) সা (সেই) মু 
(মৃত্তিক ) অস্তি (আছে) ২৮৯ 

অনুবাদ। 'এখানে এই ঘটটি রহিয়/ছে*--বলিলে প্রত্যক্ষরূপে ঘটজ্ঞান 
উৎপন্ন হয়, কিন্তু বিচার করিয়া! দেখিলে ঘট বলিয়া কোন বন্ত নাই, কেবল 
খটের বিতি্নন্বভাব মৃত্তিকাই বিদ্যমান আছে [ দেখা যায় ]॥ ২৮৯ 

* ঘটাভিধানঃ ইতি বা পাঠঃ। 
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প্রাদেশমাত্রঃ পরিদৃশ্যতেহ্কঃ 
শান্ত্রেণ সন্দশিত-লক্ষযোজনঃ । 

মানাস্তরেণ কচিদেতি বাধাং 

প্রত্যক্ষমপ্যত্র হি ন ব্যবস্থা ॥ ২৯০ 
অন্বয়। অর্কঃ ( হৃর্য্য ) প্রাদেশমাত্রঃ (প্রাদেশ-পরিমিত) পরিদৃশ্তে (দৃষ্ 

হয় ) শান্ত্রেণ (শাস্ত্র কর্তৃক ) সন্মশিতলক্ষযোজনঃ (লক্ষ যোজন পরিমিত বলিয়া . 
জান! যায় ) মানাস্তরেণ ( অন্ত প্রমাণের দ্বারা ) কচিৎ (কখন কখন ) বাধাং 
( অপবাদ ) এতি (প্রাপ্ত হয়) হি (যেহেতু) অত্র (এখানে ). প্রত্যক্ষং 
(প্রত্যক্ষ প্রমাণ ) অপি (ও) ব্যবস্থা (নির্ণায়ক ) ন (নহে )॥ ২৯০ 

অনুবাদ । নৃুর্য্য প্রাদেশ-পরিমিত দৃষ্ট হইয়া থাকে, [ পরস্ত] শাস্ত্র দ্বারা 
লক্ষযোজন-পরিমিত বলিয় জানা যায় ; প্রত্যক্ষদৃষ্ট বস্ত যখন প্রমাণাস্তর দ্বারা 
বাধিত হয় তখন প্রত্যক্ষ প্রমাণই বস্তর নিরূপক হইতে পারে না ॥ ২৯০ 

তম্মাৎ ত্বয়ীদং ভ্রমতঃ প্রতীতং 

সুষৈব নে। সত্যমবেহি সাক্ষাৎ । 
ব্রহ্ম ত্বমেবাসি স্খম্বরূপং 

ত্বত্তো ন ভিন্নং বিচিনুন্ বুদ্ধো ॥ ২৯১ 
অন্বয়। তম্মাৎ( সেই জন্য ) ত্বয়ি ( তোমাতে ) ভ্রমতঃ (ভ্রাস্তিবশতঃ ) 

প্রতীতং (জ্ঞাত) ইদং (ইহা) মুষা (মিথ্যা) এব ( অবধারণ ) সাক্ষাৎ 
(প্রত্যক্ষ ) সত্যৎ ( যথার্থ ) নো৷ (না) অবেহি (জানিও )7 ত্বমেব (তুমিই ) 
স্থথস্বরূপং (আনন্বস্বভাব ) ব্রহ্ম (পরমাত্মা ) অসি (হও)7 ত্বত্তঃ (তোমা 
হইতে ) | ব্রহ্ম] ভিন্নৎ (পৃথক্) ন(ন1) বুদ্ধ ( অন্তঃকরণে ) [ ইতি ইহা] 
বিচিন্ুুঘ (বিচার কর )॥ ২৯১ 

অন্ুবাদ। অতএব তোমাতে ভ্রম প্রযুক্ত যাহা! (মনুষ্যত্বাদি ) প্রতীত - 
হইতেছে, তাহা বস্ততঃ মিথ্যা জানিও। তুমি আননস্বরূপ ব্রহ্ম ; বিচার করিয়। 
দেখ, তোমা হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহেন ॥ ২৯১ 

লোকান্তরে বাত্র গুহাস্তরে ব৷ 

তীর্থান্তরে কর্মপরম্পরান্তরে। 

শাস্ত্রাস্তরে নাস্ত্যন্ুপশ্যতামিহ 

স্বয়ং পরং ব্রহ্ম বিচার্ধ্যমাণে ॥২৯২ 
অন্বয়। অত্র ( এই সংসারে ) লোকান্তরে (ম্বর্গীদি লোকে ) ব (কিংবা ) 

গুহাস্তরে (গুহামধ্যে ) বা (অথবা) তীর্থাস্তরে (ভিন্ন ভিন্ন তীর্থে ) কর্ন 
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পরম্পরাস্তরে ( কর্মরাশির মধ্যে ) শাস্ত্রাস্তরে (শান্ত্াভ্যন্তরে ) [বঙ্গ] নাস্তি 
(নাই ); অন্ুপশ্ততাৎ ( তত্বজ্জানিগণের ) ইহ (এ বিষয়ে) বিচার্ধ্যমাণে 
(বিচার করিলে ) স্বয়ং ( নিজেই ) পরৎ ব্রহ্ম (পরমাত্মা ) || ২৯২ 

অনুবাদ । এই সংসারে, স্বর্গীদি লোকাস্তরে, গিরিগুহার অভ্যন্তরে ভিন্ন 
ভিন্ন তীর্থে কিংবা কর্মসমূহের মধ্যে অথব! শাস্ত্রাভ্যস্তরে ব্রহ্ম নাই ( খুঁজিয়! 
পাওয়া যায় না), [কিন্তু] জ্ঞানিগণ বিচার করিয়া আপনাকেই 'পরং ব্রহ্গ' 
বলিয় জানিয়া থাকেন ॥ ২৯২ 

তত্বমাত্ুস্থমন্জাত্ব! মূঢ়ঃ শাস্ত্রেমু পশ্ঠতি | 
গোপঃ কক্ষগতং ছাগং যথা কৃপেষু ছুর্মাতিঃ ॥২৯৩ 

অন্বয়। মৃঢ়ঃ (অজ্ঞ) আত্মস্থৎ (স্বখ্থিত) তত্বম (শ্বরূপ) অজ্ঞাত! 
(ন! জানিয়! ) শাস্ত্রেু ( শ্রুতিস্থৃতি 'প্রভৃতিতে ) পশ্ঠতি ( দেখে ), যথ| (যেরূপ) 
ুম্মতিঃ (মন্দবুদ্ধিঃ ) গোপঃ ( গোপ ) কক্ষগতৎ (বাহুমূলে-বগলে স্থিত) 
ছাগং (ছাগকে ) কৃপেযু (কুপে ) [ পশহতি-দেখে ] ॥ ২৯৩ 

অন্থবাদ। যেমন অজ্ঞ গোপ স্বীয় কক্ষস্থ ছাগকে [না'জানিয়া ] কৃপ মধ্যে 
[ প্রতিবিদ্বরূপে ] দেখিয়া! থাকে, তন্রূপ মূঢ়ব্যক্তি আত্মস্থ ব্রহ্মকে না জানি! 
শান্ত্রে অবলোকন ( অন্বেষণ ) করে ॥ ২৯৩ 

স্বমাত্ানং পরং মত্বা! পরমাত্মানমন্যথ! | 

বিৃগ্যতে পুনঃ স্বাত্বা বহিঃ কোশেষু পণ্ডিতৈঃ ॥২৯৪ 
অন্থয়। ম্বম্ (ম্বীয়ম) আত্মানৎ (স্বরূপকে ) পরং ( অন্ত-_ ব্রঙ্মভিক্ন ) 

[ মত্বাস্জানিয়! ] পরমাত্বানং (ব্রহঙ্গকে ) অন্তথ! (অন্তরূপ--জীবব্যতিরিক্তু) মত্ত! 
( জানিয়! ) পণ্ডিতৈঃ ( পপ্ডিতমানীর! ) কোশেষু পেঞ্চকোশের) বহিঃ বোহিরে) 
পুনঃ (বাক্যালঙ্কার ) স্বাত্ম! (শ্বশ্বরূপ ) বিমুগ্যতে ( অন্বেষণ করে )॥ ২৯৪ 

অনুবাদ। [শব্দার্থবিৎ ] [ পগ্ডতমানী ব্যক্তিগণ] স্বকীয় আত্মাকে 
ব্রক্গভিন্ন এবং ব্রহ্গকে আত্মভিন্ন মনে করিয়া অনময়াদি পঞ্চকোশের বাহিরে 
আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া! থাকেন ॥ ২৯৪ 

বিস্ৃত্য বস্তনস্তত্বমধ্যারোপ্য চ বস্তনি। 

অবস্ততাঞ্চ তদ্বন্মীন্ মুধ। শোচতি নান্যথ। ॥ ২৯৫ 

অন্থয়। বস্তনঃ (পদার্থের) তত্বৎ (ম্বরূপ ) বিস্থৃত্য (ভূলিয় ) বস্তনি 
( বস্ততে ) অবস্ততাং (মিথ্যাবস্ত ) তদ্বম্প্ীন্ ( অবস্তর ধর্সমূদায়) চ (এবং) 
অধ্যারোপ্য ( আরোপ"করিয়। ) মুধ! ( বৃথা ) শোচতি (শোক করে) অন্তথা 
(অন্তপ্রকার ) ন (না )॥ ২৯৫ 

অন্ুবাদ। [ অজ্ঞলোক ] বস্তর স্বরূপ বিস্বৃত হইয়া যথার্থ বন্তে (রজ্ছু 
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প্রভৃতিতে ) অবন্ত (সর্পাদি ) ও তাহার ধর্ম্সমূহ ( ভীষণত্বাদি ) আরোপ করত 
বৃথা শোক করিয়া থাকে, ইহার অন্তথা হয় না ॥ ২৯৫ 

( আত্মানাত্ববিবেক2 ) 
আত্মানাত্মবিবেকং তে কক্ষ্যামি শৃণু সাঁদরমৃ। 
যস্ত শ্রবণমাত্রেণ মুচ্যতেহনাত্মবন্ধনাৎ ॥ ২৯৬ 

অনয়। আত্মীনাত্ববিবেকৎ (আত্মা ও অনাত্বার ভেদ) তে ( তোমাকে ) 
বক্ষ্যামি ( বলিব ) সাদরং (আদরের সহিত ) শৃখ (শ্রবণ কর ), যন্ত (যাহার ) 
শ্রবণমাত্রেণ ( শুনিবামাত্র ) অনাত্ববন্ধনাৎ ( অনাত্মববস্তদ্বারা বন্ধন হইতে ) 
মুচ্যতে (মুক্ত হয় )॥ ২৯৬ 

অনুবাদ । আমি তোমাকে আত্মা ও অনাত্মার বিবেক (পার্থক্য) 
উপদেশ দিব, তুমি সমাদরপূর্ব্বক শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণ করিলে আত্ম ভিন্ন বস্তর 
বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২৯৬ 

ইত্যুক্তাভিমুখীরুত্য শিষ্যং করুণয়া! গুরু | 
অধ্যারোপাপবদাভ্যাং নিশ্্রপঞ্চ প্রপঞ্চয়ন্ ॥২৯৭ 

সম্যক্প্রাবোধয়ৎ তত্বং শান্ত্রদুষটেন বর্মন! | 
সর্ব্ব্ষামুপকারায় তৎপ্রকারোহত্র দর্শ্যতে ॥২৯৮ 

অন্বয়। গুরুঃ (উপদেষ্টা) ইতি (এইরূপ) উত্তা' (বলিয়া! ) করুণয়। 
( দয়াবশতঃ ) শিষ্য, ( ছাত্রকে ) অভিমুখীকৃত্য ( সম্মুখীন করিয়া ) অধ্যা- 
রোপাপবাদাভ্যাং (অধ্যারোপ এবং অপবাদের দ্বারা) নিশ্রপঞ্চং ( প্রপঞ্চ- 
রহিত ব্রহ্ম) প্রপঞ্চয়ন (বিস্তৃতভাবে প্রতিপাদন করিয়া ) শান্ত্দৃষ্টেন (শাস্ত্র ঘ্বারা 
জ্ঞাত) বন্মনা ( উপায় দ্বারা ) তত্ব (ন্বরূপ ) সম্যক্ ( উত্তমরূপে ) প্রাবোধয়ৎ 
(অববোধিত করিয়াছিলেন ) অত্র (এ বিষয়ে ) সর্বেষাৎ (সকল লোকের) 
উপকারায় ( হিতের নিমিত্ত ) ততপ্রকারঃ ( তাহার রীতি ) দর্শ্যতে (গ্রদশিত 
হইতেছে )॥ ২৯৭-_২৯৮ 

অনুবাদ । এই বলিয়া গুরু শিষ্ককে সন্ুখীন করতঃ করুণা-পরবশ হইয়া 
অধ্যারোপ এবং অপবাদ দ্বারা প্রপঞ্চশূন্ত ব্রহ্গকে বিস্তৃতরূপে গ্রতিপাদন করিয়া 
শাস্ত্রীনুসারী উপায় দ্বার! সম্যগ্রূপে [ শিষ্যকে ] তত্ব অবঝোধিত করিয়াছিলেন; 
সকল লোকের উপকারের জন্ত তাহার টি এস্থলে প্রদপিত হুই- 
তেছে।॥ ২৯৭--২৯৮ 
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( অধ্যারোপঃ ) 
বস্তন্যবস্তারোপো যঃ সোহ্ধ্যারোপ ইতীধ্যতে । 
অসর্পভূতে রজ্ছাদো সর্পত্বারৌপণং যথা ॥ ২৯৯ 

অন্বয়। বস্তনি (সতাপদার্থে) যঃ (বে) অবস্ারোপঃ (মিথ্যাবস্তর 
কল্পনা) সঃ (তাহ!) অধ্যারোপঃ €( আরোপ ) ইতি ( ইহা ) ঈর্ধ্যতে ( কথিত 
হয়) যথা (যেরূপ) অসর্পভূতে (বস্তৃতঃ যাহা সর্প নহে তাদৃশ ) রজ্জাদৌ 
( দড়িতে ) সর্পত্বারোপণৎ (সর্পের অধ্যাস--কল্পন1) ॥ ২৯৯ 

অন্ুুবাদ। [এক্ষণে পূর্বোক্ত অধ্যারোপ ও অপবাদের মধ্যে অধ্যারোপ 
বলা যাইতেছে ]-_[ প্রকৃত ] বস্ততে মিথ্যাভূত বস্তুর আরোপকে পণ্ডিতের! 
অধ্যারেপ বলিম্না থাকেন; যেমন রজ্জু সর্প না হইলেও লোকে (ভ্রমপ্রযুক্ত ) 
তাহাতে সর্পের আরোপ করিয়া থাকে ॥ ২৯৯ 

বস্ত তাবৎ পরং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণম্ । 

ইদমারোপিতং ঘত্র ভাঁতি খে নীলতাদিবৎ & ৩০০ 
অন্বয় । পর ব্রহ্ম (পরমাত্মা ) বস্তু (যথার্থ পদার্থ ) তাবৎ (বাক্যালঙ্কার) 

সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণং (সত্য, জ্ঞান, আনন বাহার ম্বরূপ লক্ষণ ), থে (আকাশে) 
নীলতাদ্িবৎ ( নৈল্য প্রতীতির স্তায়) যত্র (যাহাতে-_ ব্রন্ধে) ইদৎ (ইহা-- 
জগৎ ) আরোপিতং (কল্পিত ) ভাতি (প্রকাশ পায় )॥ ৩০০ 

অনুবাদ। পরং ব্রহ্ম প্রকৃত বস্ত, সত্য, জ্ঞান, ও আনন তাহার স্বরূপ 

লক্ষণ; আকাঁশে যেমন নীলরূপ কল্পিত, সেইরূপ ব্রন্দে আরোপিত জগৎ 
প্রতীত হয় ॥ ৩০০ 

ূ €( অজ্ঞানম্) 
তৎ কারণং যদজ্ঞানং সকাধ্যং সদবিলক্ষণমূ। 

অবস্তিত্যুচ্যতে সন্ভির্বস্ত বাঁধা প্রদৃশ্ঠাতে ॥ ৩০১ 
অন্বয় । সকাধ্যং ( ঘটপটাদি সমস্ত জগত্রূপ কার্যের সহিত বিদ)মান ) 

' স্দবিলক্ষণৎ (ব্রহ্ম ভিন্ন ) বং (যে) কারণৎ (সমস্ত জগতের উপাদান কারণ ) 
অজ্ঞানৎ ( অবিদ্া ) তৎ (তাহা ) সপ্তিঃ (সাধুগণকর্তৃক ) অবস্ত (মিথ্য। বস্ত-_ 
কিছুই নহে) ইতি (ইহা) উচ্যতে ( কথিত হয় ) যন্ত ( যাহীর ) বাধা (নিবৃত্তি) 
প্রদৃশ্তরতে (দৃষ্ট হয় )॥ ৩০১ 

অন্বাদ । যাহা সমস্ত বস্তুর মূলকারণ, নিখিলজগৎ যাহার কার্ধ্য, যাহা 
ব্রহ্ম হইতে বিভিন্ন এবং যাহার বাধ! দেখিতে পাওয়া যায়, এবংবিধ অজ্ঞানকে 
পঞ্ডিতগণ "অবস্ত” বলিয়া থাক্ষেন ॥ ৩০১ 
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অবস্তু তৎ পরমা দৈর্যদ্বাধ্যতে শুক্তিরৌপ্যব,। 

এন. বাধ্যতে যত্তদ্বস্ত ব্রিষু কালেষু শুক্তিবহ ॥ ৩০২ 
অন্বয়। যত (যাহ) শুক্তিরৌপ্যবৎ (শুক্তিতে-বিদ্ুকে প্রতীয়মান 

রঙ্গতের স্ায় ) প্রমাণৈঃ ( প্রমাণসমৃহদ্বারা ) বাধ্যতে ( বাধিত হয় ) তৎ (তোহা) 
অবস্তর (মিথ্যা বন্ত ) যৎ (যাহা ) শুক্তিবৎ (শুক্তির মত) ব্রিধু (তিন) 
কালেষু( কালে )ন (না) বাধ্যতে ( বাধিত হয়) তৎ (তাহা) বস্ত (সত্য 

পদার্থ--যথা ব্রহ্ম )॥ ৩০২ 

অনুবাদ । াক্ততে প্রতীয়মান রজতের ্তায় যেটি প্রমাণের দ্বারা--. 

বাধিত হয়, তাছাই অবস্ত; যাহা গুক্তির গ্তায় কালব্রয়ে বাধিত হয় না, 
তাহাকে বস্তু বল! যার ॥ ৩৯২ 

শুক্তে বাধা ন খন্বস্তি রজতম্ত যথা তথ] । 

অবস্তুসংজ্ৰিতং যত্তজ্জগদধ্যাসকাঁরণম্ ॥ ৩০৩ 

কঃ 

1৮ এ 

অন্বয়। যথা! (যেরূপ) রজতম্ত (রৌপ্যের) বাধা (নিবৃত্তি) তথা 
(সেইরূপ ) ন (না) খলু (নিশ্চিত) শুক্তেঃ (ঝিনুকের ) বাধ। (নিবৃত্তি ) 
অস্তি (হয় ); যত (যাহা ) অবস্তুসংজ্জিতৎ (অবস্ত এই নাম যুক্ত ) তৎ (তোহ!) 
জগদধ্যাসকারণং ( জগতের আরোপের হেতু )॥ ৩০৩ 

অন্ুবাদ। 1! শুক্তিরজতস্থলে ] রজতের যেমন বাধ হয়, তন্রপ গুক্তির 
ব'ধ হয় না, ষাহাকে (অজ্ঞানকে ) অবস্ত বলা যায়, সেই জগতেনন অধ্যাসের 
কারণ ॥ ৩৪৩ 

সদসন্ত্যামনির্বাচ্যমজ্ঞানং ত্রিগুণাত্মকম্ | 

 বস্ততত্বাববোধৈকবাধ্যং তদ্ভাবলক্ষণম্ ॥ ৩০৪ 
অনয । অজ্ঞানং ( অবিদ্যা ) সদসন্ত্যাং ( সং-ত্রহ্গ এবং অসৎ তুচ্ছ হইতে ) 

অনির্বাচ্যৎ (বচনযোগ্য নহে) ত্রিগুণাআকৎ (সত্ব রজঃ তমঃ গুণস্বরূপ ) 

বস্ততত্বাববোধৈকবাধ্যং (একমাত্র বার্থ বস্ত কালে বাধিত হয়) তদ্ভাবলক্ষণৎ 
( তত্বজ্ঞান বাধ্যত্বই তাহার স্বরূপ )॥ ৩০৪ 

অন্ুবাদ। সং (ত্রঙ্গ) এবং অসৎ শশশূঙগাদি ) হইতে অজ্ঞান 
অনির্বাচা (নির্বাচন করিয়! লওয়। যায় না) [ পরন্ত ইহা মিথ্যা; 'কেবলমান্তর 
জ্ঞাননিবত্ত্য 1, সত্ব, রজঃ ও. তমঃ এই গুণত্রয় তাহার স্বরূপ, একমাত্র বস্ততত্ব- 
জ্ঞান দ্বারা উহা বাধিত হয় এবং জ্ঞান-নিবত্ত্যত্বই তাহার লক্ষণ ॥ ৩০৪ 

 মিখ্যাসম্বন্ধতস্ততরব্রহ্গণ্যাশ্রিত্য তিষ্ঠতি। 
মণো শক্তির্যথা তদ্বনৈতরদা শ্রয়দূষকম্ ॥ ৩০৫ . '-.. 

১ 

717 
সক এ সি 



১২২ সর্ধবেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ । 

অনয / এতং (অজ্ঞান ) মিথ্যাসম্বনধতঃ (মিথ্যাসধঘসবত্রযুক্ত ) মণৌ 
(মেণিতে ) শক্তিঃ (দাহিকাশক্তি ) যথা (যেমন ) তত্র (সেই ) ব্রন্মণি বেছে) 
আশ্রিত্য (অবলম্বন করিয়া ) তিষ্ঠতি ( থাকে ) তদ্বৎ ( মণির স্তার ) জআশ্রয়- 
দূষকৎ ( আধারের বিকারজনক ) ন (না )॥ ৩৫ 

অনুবাদ। শক্তি (দাহিকাশক্তি) যেমন হূর্য্যকাস্ত মণিতে থাকে, সেইক্প 
অজ্ঞান মিথ্যা সন্বন্ধবশতঃ ব্রদ্ধকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে বটে? কিন্ত 

ইহা মণির স্ায় আশ্রয়দূষক ( আশ্রয়ের বিকারজনক ) নহে ॥ ৩৯৫ 

সদ্ভাবে লিঙ্গমেতস্য কার্য্যমেতচ্চরাচরমূ। 
মানং শ্রুতিঃ স্মৃতিশ্চাজ্ঞোহহমিত্যন্ুভবোইপি চ ॥৩০৬ 

অন্ব়। এতন্ত (ইহার--অজ্ঞানের ) সদ্ভাবে (অস্তিত্বে ) এতৎ ( এই-- 
দৃশ্তমান ) চরাচরৎ ( জঙ্গম ও স্থাবররূপ জগৎ) কাধ্যৎ (কাধা) লিঙ্গং (এ 
কার্ধ্যরূপ চিহ্ন ) শ্রুতিঃ (বেদ ) স্থৃতিঃ ( ধর্মশান্ত্র) চ (এবং) অহ (আমি) 
অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন, বিপরীতজ্ঞানবান্) ইতি (এইরূপ ) অনুভবঃ € অনুভূতি-_ 
জ্ঞান ) অপি (ও ) চ (সমুচ্চয়ে ) মানৎ (অজ্ঞানতার প্রমাণ )॥ ৩০৬ 

অনুবাদ। এই স্থবাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ অজ্ঞানের কাধ্য ; কাধ্যরূপ লক্ষণ 
দ্বারা অজ্ঞানের অস্তিত্ব অনুমিত হয়; শ্রুতি, স্বৃতি এবং "আমি অজ্ঞ” এইরূপ 
অন্থভবও মক্ঞানের অস্তিত্বসাধক প্রমাণ ॥ ৩০৬ 

অজ্ঞানং প্রকৃতিঃ শক্তিরবিদ্ধেতি নিগগ্ভতে । 

তদেতৎ সন্ন ভবতি নাসদৃব। শুক্তিরৌপ্যবৎ ॥৩০৭ 
অন্বয়। অজ্ঞানং ( বিপরীতঙ্ঞান ) প্রক্কতিঃ (জগৎকত্রী ) শক্তিঃ ( জগৎ- 

নির্মীণশক্তিঃ ) অবিস্তা (অজ্ঞান ) ইতি (ইহ) নিগস্ভতে ( কথিত হয়) তং 
( সেই ) এতৎ ( ইহা। ) শুক্তিরৌপ্যবৎ ( শুক্তিতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট রজতের স্তায় ) 
সৎ (সত্তাবিশিষ্ট ) ন ভবতি ( হয় না?) ব৷ ( অথবা) অসৎ (তুচ্ছ )ন (না) 
[ ভবতি-্্হয় ] ॥ ৩০৭ 

অনুবাদ । পণ্ডিতের অজ্ঞানকে প্ররুতি, শক্তি ও অবিদ্যা বলিয়া থাকেন। 
ইহ! শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের স্তার সৎ কিংবা অসৎ নহে ॥ ৩০৭ 

সতে। ভিন্নমভিন্নং বা ন দীপস্ত প্রভা যথা । 

ন সাবয়বমন্দ্বা৷ বীজস্াস্কুরবৎ কচিৎ ॥ ৩০৮ 
অন্বয়। যথা (যেমন) দীপন্ত (প্রদীপের ) প্রভা (দীপ্তি) [ তদ্্বৎন 

সেইরূপ ] সতঃ (সৎ অথাৎ ব্রহ্ম হইতে ) [ অজ্ঞানম্স্অজ্ঞান ] ভিন্নম্ ( পৃথক্ ) 
বা (কিংবা) অভিন্নম্ (অপৃথক্)ন (না) [ননিরপ্যতে ইত্যথঃ-নিরপণ 
ক্কর! যায় না]। বা (কিধব! ) কচিৎ ( কখনও ) বীজন্ত ( বীজের ) অস্কুরবৎ 
( অস্কুরের স্তায় 9 সাবয়বং (অবয়ব-বিশিষ্ট) অন্তৎ (অবয়বশুন্ত) ন (নহে) ॥ ৩*৮ 



পর্ধবেদাপ্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। ১৫ 

অনুবাদ। প্রদীপের প্রভা যেমন প্রদীপ হইতে ভিন্ন কিংবা. অভিন্ন কিছুই 
বলা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞান সং (বন্ধ) হইতে ভিন্ন কিংবা অভিন্ন তাহা! 
নিন্পণ করা যায় না । অস্কুর যেরূপ বীজের অংশ অথবা অনংশ কিছুই স্থির 
করা যায় না, তত্রপ অজ্ঞান ব্রদ্ধের অবয়ব বা জনবয়ব, তাহা বলা 
যায় না ॥ ৩০৮ 

অত এতদনির্বাচ্যমিত্যেব কবয়ো বিদ্বুঃ | 

সমস্ভিব্যপ্রিরূপেণ দ্বিধাজ্ঞানং নিগগ্ভতে ॥ ৩০৯ 
অন্বয় । অতঃ (এইজন্ত ) কবয়ঃ ( পণ্ডিতগণ ) এতৎ ( ইহাকে ) অনির্ধাচ্যং 

( অনির্বচনীয় ) ইতি (এইরূপ ) এব (ই) বিছুঃ (জানেন ), অজ্ঞানং 
( অবিদ্যা ) সমষ্টিব্যষ্টিরপেণ (একরূপে ও পৃথগ্রূপে ) দ্বিধা (ছুই প্রকার) 
নিগদ্যতে ( কথিত হয় )॥ ৩০৯ 

অনুবাদ । অতএব পঙ্ডিতগণ ইহাকে অনির্বাচ্য বলিয়! জানেন। সেই 
অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি-ভেদে ছুই প্রকার কথিত হয় ॥ ৩০৯ 

নানাত্বেন প্রতীতানামজ্ঞানানামভেদতঃ। 
একত্বেন সমষ্টিঃ স্তাদ্ ভূরুহাণাং বনং যথা ॥ ৩১০ 

অন্বয় । যথা ( যেমন ) ভূরুহাণাং ( বৃক্ষসমূহের ) বনৎ ( অরণ্য ) অভেদতঃ 
(ভেদ না থাকায় ) একত্বেন ( একরূপে ) তগ1 নানাহ্েন (ভিন্ন ভিন্ন রূপে) 
প্রতীতানাৎ ( প্রতিভাত ) অজ্ঞানানাৎ ( অবিদ্যাসমূহের ) সমষ্টিঃ (এক )স্তাৎ 

( হয় )॥ ৩১০ 
অনুবাদ । যেমন বৃক্ষ নানা হইলেও 'বন”-রূপে একত্ব ব্যবহার হয়, তন্দরপ 

প্রাণিভেদে অজ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন প্রতীত হইলেও অভেদবশতঃ একত্ব ব্যবহার হয়, 
সেই একরূপতাকে সমষ্টি বলে ॥৩১০ 

ঈশ্বর ৷ 
ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টা সত্ত্াংশোতকর্ষধতঃ পুরা। 
মায়েতি কথ্যতে তজ্জ্ৈঃ শুদ্ধনব্বৈকলক্ষণা ॥ ৩১১ 

অন্বয়। ইয়ং (এই) সমষ্টি: (একরূপ অজ্ঞান) সত্বাংশোৎকর্ষতঃ 
( সব্গুণের আধিক্য প্রযুক্ত ) পুর1 (পূর্বে) তজ্জৈ ( মায়াজ্ঞগণ কর্তৃক) 
গুদ্ধসত্বৈকলক্ষণ। (€ রজস্তমোগুণ হীনমাত্র স্বভাব ) মায়! (ঈশ্বরের উপাধি) 
ইতি (ইছা ) কথ্যতে ( কথিত হয় )॥ ৩১১ 
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: অস্্বাদ। এই অজ্ঞানসমাষ্ট__দত্বগুণের আধিক্যগ্রযুক্ত উৎক, কৈবল 
সত্বগুণই তাহার ঘ্বভাব; তাহার স্বরূপ ধাঁহারা জানেন, তীহারা ইহাকে মায়া 
বিয়া থাকেন ॥ ৩১১ 

মায়োপহিতচৈতন্যং সাভাসং সত্ববরৃং ংহিতম | 
সর্ববজ্বত্বাদিগুণকং স্ৃষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্। 
অব্যাকৃতং তদব্যক্তমীশ্ ইত্যপি গীয়তে ॥ ৩১২ 

অন্বয়। মায়োপহিতচৈতন্তং (যে চৈতন্তের উপাধি মায়) সাভাসং 
(চিদ্দাতাসযুক্ত ) সত্ববুংহিতৎ (সত্বগুণবুল ) সর্বন্ঞত্বাদিগুণকৎ (সর্বজ্ত্ 
প্রভৃতি যাহার গুণ ) স্থষ্টিস্থিত্যন্তকারণম্ ( উৎপত্তি, স্থিতি ও নাশের কারণ ) 
তৎ (সেই প্রসিদ্ধ বস্ত) অব্যারুতৎ (নাম ও রূপের দ্বারা ব্যক্ত নহে) 
অব্যক্তৎ (স্ফুট নহে ) ঈশ (বরশ্বধ্যশালী ) ইতি (ইহা) অপি (ও) গীয়তে 
(কথিত হয়) ॥ ৩১২ | 

অন্থবাদ। | এববিধ ] মায়! ধাহার ( চৈতন্তের ) উপাধি, যিনি চিদাভাস- 
সমন্বিত, সত্বগুণবহুল, সব্ধন্তেত্বাদিধর্মবান এবং স্ষ্টি স্থিতি ও লয়ের কারণ; 
তাহাকে পণ্ডিতের! অব্য'কুত, অব্যক্ত ও ঈশ বলিয়া থাকেন ॥ ৩১২ 

সর্বশক্িগুণোপেতঃ সর্ববজ্ঞানাবভাসকঃ । 

স্বতন্ত্রঃ সত্যসঙ্কলনঃ সত্যকা মঃ স ঈশ্বরঃ ॥ ৩১৩ 

অন্যয়। [ যঃ-্যিনি ] সর্বশক্তিগুণোপেতঃ (সর্বশক্তিবূপগুণযুক্ত ) সব্ব- 
জ্ঞানাবভাসকঃ € সমস্তজ্ঞানের প্রকাশক ) স্বতন্ত্র (মায়ার পরতন্ত্র নহেন ) সত্য 

সন্কন্পঃ (যাহার সঙ্কল্প বথার্থ) সতাকামঃ (যথার্থ কামনাবান্) সঃ ( তিনি.) 
ঈশ্বরঃ (ঈশ্বর এই নামযুক্ত )॥ ৩১৩ 

অন্থবাদ। যিনি সর্বশক্তিরূপপ্তণঘুক্ত, সমস্ত জ্ঞানের প্রকাশক; স্বতন্ত্র, 
সত্যসঙ্থক্ল এবং সত্যকাম, তিনিই ঈশ্বর ॥ ৩১৩ 

তন্তৈতন্ত মহাবিষ্ঠোর্মহাশের্মহীয়সঃ ॥ 
সর্ববজ্যত্বেশ্বরত্বাদিকারণত্বাম্মনীধিণঃ । 
কারণং বপুুরিত্যানুঃ সমষ্টিং সত্ববৃংহিতম্ ॥ ৩১৪ 

অন্বয়'। মনীষিণঃ € মহাক্নগণ ) তন্ত (সেই) এতস্ত ইহার) মহাশক্তেঃ 
(মহাশক্তিসম্পন্ন ) মহীয়সঃ ( সর্বব্যাপক ) মহাবিষ্ঠোঃ (ঈশ্বরের ) সর্বজ্ঞন্েখর- 
ত্বাদিকারণত্বাৎ ( সর্ববজ্ঞত্ব, ঈশ্বরত্ব প্রভৃতির কারণ বলিয়া ) সত্ববুধহিতং € গধ-: 
বছল ).সমষ্টিং .( সমষ্টিরে.) কারণৎ বপু$. সাতার ইডি ইহা হত 
€ বলিয়া থাকেন ) ॥ ৩১৪ 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত সারসংগ্রহঃ। ১২৪ 

" অগ্ুবাদ। সত্ববছল সমষ্টি অজ্ঞান সর্বজ্তত্ব ঈশ্বরত্ব প্রভৃতির কাঁরণ বিয়া 
মনীবিগণ তাহাকে মহাশক্িসন্পন্ন সর্বব্যাপক মহাবিষুুর (ঈশ্বরের) রারণ 
শরীর বলিয়া থাকেন ॥ ৩১৪ ৃ 

আনন্দপ্রচুরত্বেন সাধকত্বেন কোশবৎ। 

সৈষানন্দময়ঃ কোশ ইতীশশ্ত নিগদ্ভতে ॥ ৩১৫ 

অন্বয়। কোঁশবৎ (কোশের পোকার গুটির স্তায়) সাধকত্বেন ( আবরণ- 
কারকত্ব হেতু ) আনন্দপ্রচুরত্বেন ( আনন্দাধিক্য হেতু ) সঃ ( সেই ) এষঃ (এই) 
ঈশস্ত (ঈশ্বরের ) আনন্দময়ঃ ( আঁনন্দ-গ্রচুর ) কোশঃ (তন্নামক ) ইতি (ইহা) 
নিগদ্যতে (বলা তয় )॥ ৩১৫ 

অনুবাদ। আনন্দের বাহুল্য হেতু এবং কোঁশের (পোকার গুটির) ন্যায় 
আবরক বলিয়! পণ্ডিতের [ইহাকে ] ঈশ্বরের "আনন্দময় কোশ” বলিয়া 
থাকেন ॥ ৩১৫ ্ | 

 সর্বরবোপরমহেতুত্বাৎ স্থযুণ্তিস্থানমিষ্যতে | 

প্রাকৃতঃ প্রলয়ো ঘত্র শ্রাব্যতে শ্রুতিভিমুহুঃ ॥৩১৬ 
. অন্বয়।. সর্কোপরমহেতুত্বাৎ (সকলের লয়ের কারণ বশতঃ ) নুযুক্তিস্থানম্ 
( তন্নামক স্থান) ইব্যতে (ইচ্ছা করিয়া! থাকেন--বলেন ) ঘত্র (যাহাতে. ) 
প্রাকৃহঃ (তন্নামক ) প্রলগ়ঃ (লয় )[ ভবতীতিশেষঃ ] শ্রতিভিঃ (বেদকর্তৃক ) 
মুন ( পুনঃপুন ) ইতি ( ইহ) শ্রাব্যতে (শ্রাবিত অর্থাৎ অভিহিত হয় )॥ ৩১৬ 

অন্ুবাদ। সমস্ত প্রাণীর লয়ে কারণ বলিয়া [ইহাকে ] স্থযুপ্রিস্বান 
বলা হইয়া থাকে । শ্রুতি পুনঃপুনঃ .যে অবস্থাকে প্রাকৃত গ্রলুয় নামে 
অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৩১৩ ঠা ০৪ 

অজ্ঞানং ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াদনেকত্বেন ভিদ্যতে | 
অন্ঞানরৃতয়ো নান। ততদৃগুণবিলক্ষণাঃ ॥ ৩১৭ 

অন্বয়। অজ্ঞানৎ ( অবিদ্য! ) ব্যষ্ট্যভিপ্রায়াৎ '( ব্যষ্টি--নানা তাৎপর্যে ) 
অনেকত্বেন ( বরূপে ) ভিদ্যতে € ভিন্ন হয়), তত্তদ্গুণবিলক্ষণাঃ (ভিন্ন ভিন্ন 
গুণযুক্ত ) অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ ( অজ্ঞানের বৃত্তি--পরিণাম ) নান উনের? 
[ হইয়া খাকে ] ॥ ৩১৭ . 

অনুবাদ । ব্যষ্টিরূপে (ভিন্ন ভিন্ন ভাবে) অজ্ঞান অনেক, .এবং সত্বরজ-. 
স্তমোগুণের দ্বারা বিলক্ষণস্বভাঁব অজ্ঞানের ব্ত্তিও অসংখ্য হয়া থাকে 1৮৩১৭. 

বনস্য ব্যষ্্যতিপ্রায়াদ্ ভূরুহ্বা ইত্যনেকতা.। 
যথা তখৈবাজ্ঞানস্য ব্যস্তিতঃ স্যাদনেকতা ॥ ৩১৮... 



১২৬ ঈবার্বেদাত-সিভাতত-সারঠংএহঃ | 

অন্য়। যথা (যেরূপ) বনস্ত (অরণ্যের ) বাষ্টাভিপ্রায়াদ (ব্যট্টি-তাৎ- 
পর্য্যে ) তুরুহাঃ (অনেক বৃক্ষ) ইতি (এইরূপ) অনেকত। (বহুত্ব), তথা 
(সেইরূপ ) এব (ই) অজ্ঞানস্ত (অজ্ঞানের ) ব্যষ্টিতঃ ( ব্যষ্টিরূপে ) অনেকতা 
(বহুত্ব )স্তাৎ (হয়) ॥ ৩১৮ | 

অনুবাদ। বন [ সমষ্টিরূপে ] এক হইলে অনেক বুক্ষ থাকায় ব্যষ্টিরূপে 
যেমন নানাত্ব-ব্যবহার হয়, তন্রপ একই অজ্ঞান বাষ্টিরপে অনেকত্ব-ব্পদেশ- 
যোগ্য হইয়া থাকে ॥ ৩১৮ 

প্রত্যগাত্মা ৷ 
ব্যস্ির্মলিনসত্ৈ! রজনা তমস৷ যুতা 

ততে। নিকৃষ্ট। ভবতি যোপাধিঃ প্রত্যগাত্মনঃ ॥৩১৯ 
অন্বয়। এয| ( এই ) বাষ্টিঃ (বাষ্টি অজ্ঞান ) মলিনসত্বা ( অভিভূতসত্বা-- 

রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা সত্বগুণ অভিভূত হইয়াছে ) রজসা ( রজোগুণের দ্বার! ) 
[ এবং ] তমসা €( তমোগুণের দ্বারা ) যৃতা (যুক্ত), য! (যাহা) প্রতাগাত্মনঃ 
(ব্যাপক আত্মার ) উপাধিঃ (ভেদক ধর্ম) ততঃ (তাহা হইতে) নিকষ্টা 
(হীন) ভবতি ( হয় )॥ ৩১৯ 

অনুবাদ | এই ব্যষ্টি-অজ্ঞানে সত্বগুণ অভিভূত থাকে, ইহা রজঃ ও তমো 
গুণ দ্বারা আক্রান্ত, এবং ইহা! প্রত্যগাত্মার উপাধি হইতে নিকৃষ্ট ॥ ৩১৯ 

জীব। 
চৈতন্তং ব্যক্ট্যবচ্ছিন্নং প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে । 
সাভাসং ব্যস্টযুপহিতং সঙ্াদাত্ত্যেন তদ্গুণৈঃ ॥৩২০, 
অভিভূত; স এবাত্ম! জীব ইত্য ভিধীয়তে । 
কিঞ্চিজ্জ্বত্বানীশ্বরত্ব-সংসারিত্বাদিধর্ন্মবান্॥ ৩২১ 

অন্বয়। বৃষ্ট্যবচ্ছিন্ং ( ব্যষ্টি-অজ্ঞান-বিশিষ্ট ) চৈতন্ং ( চেতনাশক্তি ) 
প্রত্যাগাত্মা (তন্লামক ) ইতি ( ইহা ) গীয়তে ( অভিহিত হয় ), সাভাসং (ব্য্টি- 
অজ্ঞানে প্রতিফলিত চিদাভাস ) ব্যষ্্যপহিতং ( ব্যষ্টিঅজ্ঞান কর্তৃক উপহিত 
হয় ) সত্তাদায্ঘ্যেন (ব্রদ্দের সহিত একাত্মতা প্রযুক্ত ) তদ্গুণৈঃ ( ব্রহ্মভাবাপন্ন- 
অজ্ঞানের গুণসমূহ কর্তৃক ) অভিভূতঃ ( আক্রান্ত ) সঃ (সেই) এব (ই) আম্মা 
(স্বরূপ ) কিঞ্চিজজ্ঞত্বানীশ্বরত্বসংসারিত্বাদিধর্্মবান ( অরজ্ঞত্ব, অনীশ্বরত্ব, সংসারি- 
ত্বাদিধর্শববিশিষ্ট ) জীবঃ (জীব এই নাম) ইতি (ইহা) অভিধীয়তে (উক্ত 
হয় )॥ ৩২*--৩২১ 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাত্ত-সারসংএরহঃ। ১২৭ 

অনুবাদ । ব্যষ্টি-অজ্ঞান দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতগ্তকে 'প্রত্যগাত্মা! বলা যায়, 
ব্ষ্টি-অজ্ঞান উপ্রাধি হইলে, তাহাকে সাভাস ( চিদাভাস ) বলে। প্রত্যগাত্বাও 
বঙ্গের সহিত অতিজ্প, তদীয় গুণসসমূহের দ্বারা সেই আত্মা যখন অভিভূত হয়, 
তখন স্বর্পজ্ত্ব অনীশ্বরত্ব সংসারিত্ব প্রভৃতি ধর্মবিশিষ্ট জীবনামে অভিহিত 
হইয়া থাকে ॥ ৩২০-__-৩২১ 

অস্য ব্যষ্টিরহস্কারকারণত্বেন কারণমৃ। 
বপুস্তত্রাভিমান্াত্বা প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩২২ 

অন্বয়। বুধৈঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) অন্ত [জীবন্ত ] (এই জীবের) 
ব্যষ্টিং ( ব্যষ্টি-মজ্ঞান ) অহঙ্কারকারণত্বেন ( অহঙ্কারের হেতু বলিয়া ) কারণং বপুঃ 
(কারণ-শরীর ) তত্র (তাহাতে-_কারণ-শরীরে ) অভিমানী ( অহঙ্কারবান্) 
আত্মা (স্বরূপ-জীব ) প্রাজ্ঞঃ (প্রাজ্ঞ ইতি নামযুক্ত ) ইতি (ইহা) উচ্যতে 
(উক্ত হয় )॥ ৩২২ 

অন্ুবাদ। পঙ্িতগণ অহঙ্কারের কারণ বলিয়া জীবের ব্যষ্টি-অজ্ঞানকে 
কারণ-শরীর এবং সেই কারণ-শরীরে অভিমানী আত্মাকে (জীবকে ) প্প্রাজ্ঞ' 
বলিয়া অভিহিত করেন ॥ ৩২২ 

স্যকাজ্ঞানভাসকত্বেন সম্মতমূ্। 
ব্যফেন্নিকৃষ্টত্বেনা্য নানেকাজ্ঞানভানকম্ ॥ ৩২৩ 

অন্বয়। অন্ত ( এই জীবের ) একাজ্ঞানভাসকত্বেন € একটামাত্র অজ্ঞানের 
প্রকাশক-_সাক্ষী বলিয়! ) প্রাজ্ঞত্বং (জীবত্ব) সম্মতৎ (অভিমত ), ব্যষ্টেঃ 
(ব্য্টি-অজ্ঞানের ) নিকষ্টত্বেন ( হেয়ত্ববশতঃ ) অনেকাজ্ঞানভাসকং (অনেক 
অজ্ঞানের প্রকাশক-_সাক্ষী ) ন (নহে )॥ ৩২৩ 

অনুবাদ। এই জীব একটিমাত্র [ স্বকীয় ] অজ্ঞানের প্রকাশক (সাক্ষী) 
বলিয়৷ ইহাকে প্রাজ্ঞ বল! যায়; ব্যষ্টি-অজ্ঞান ইহার উপাধি, [ মলিন-সত্ব 
বলিয়! ] তাহার নিকুষ্ত্ব প্রযুক্ত [সে] অনেক অজ্ঞানের প্রকাশক হইতে 
পারে না ॥ ৩২৩ 

স্বরূপাচ্ছাদকত্বেনাপ্যনন্দ প্রচুরত্বতঃ | 
কারণং বপুরানন্দময়ঃ কোশ ইতীধ্যতে ॥ ৩২৪ 

অন্বয়। কারণৎ বপুরপি ( কারণশবীরও অর্থাৎ ব্যষ্টি-অজ্ঞান )' স্বরূপাচ্ছা- 
দকত্বেন (নিজ রূপের আবরক বলিয়া! ) আননপ্রটুরত্বতঃ (আনন্দের বাহুল্য 
হেতু) আনন্দময়ঃ ( তক্লামক ) কোশঃ (কোশ ), ইতি (ইহা) ঈর্ধ্যতে 
( কথিত হয় )॥ ৩২৪ ্ 

অনুবাদ । [ এই ] কারণ-শরীরও জীবস্বরূপকে আবৃত করে এবং ইহাতে 
প্রচুর আনন্দ বিদামান থাকে, এই হেতু পণ্ডিতের ইহাকে “আনন্দময় ' কোশ' 
বাঁলয়া থাকেন ॥ ৩২৪ 
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অন্যাবস্থা সুষুপ্তিঃ'স্যাদ্.যত্রানন্দঃ প্রকৃষ্তে | . 

এষোহহং স্থখমন্বাপ্নং ন তু কিঞ্চিদবেদিষম্ ॥৩২৫ 

ইত্যানন্দসমুৎকর্ষঃ প্রবুদ্ধেষু প্রদৃশ্যতে | 
সমষ্টিরপি চ ব্যষ্টেরুভয়ৌরর্বনবৃক্ষবৎ ॥ ৩২৬ 
অভেদ এব নে৷ ভেদে! জাত্যেকত্েন বস্তুতঃ । 
অভেদ এব জ্ঞাতব্যস্তথেশপ্রাজ্যয়োরপি ॥৩২৭ 

' 'অন্বয়। স্ুযুণ্তিঃ (গাঁ নিদ্রা) অন্ত (জীবের ) অবস্থা (প্রকার-_-দশা ) 
স্তাৎ ( হয় ) ঘত্র (যাহাতে ) আননাঃ (সুখ ) প্রকুষ্যতে (প্রবদ্ধিত হয়) এষং 

(এই ) অহং (আমি ), সুখম্ (সুখে) অস্বাঞ্সং (নিদ্রা গিয়াছিলাম ) তু 
(কিন্তু) কিঞ্চিৎ (কিছু ) ন অবেদিষং ( জানিতে পারি নাই )॥ ইতি এইরূপ) 
আনন্দসমুৎকর্ধঃ ( সুখ প্রকর্ষ ১ প্রবুদ্ধেষু ( জাগরিত পুরুষে ) প্রদৃণ্ততে (দৃষ্ট হয় ) 
সমষ্টেঃ (সমষ্টি অজ্ঞানের ) ব্যষ্টেঃ (ব্যষ্টি অজ্ঞানের ) উভয়োঃ (ছয়ের) অপি 
চ( এবং) বনবৃক্ষবৎ (বন ও ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের অভেদের ন্যায় )॥ বস্তুতঃ 
(বাস্তবিক )জাত্যেকত্বেন (জাতি ও একত্ব দ্বারা) অভেদঃ ( অভিন্নত্ব ) এব 
(ই) নো (না) ভেদঃ (ভিন্নত্ব-_-অনেকত্ব ) তথ! (সেইরূপ ) ঈশপ্রাজ্ঞয়োঃ 
( ঈশ্বর এবং জীবের ) অপি (ও) অভেদঃ (একত্ব) এব (ই) জ্ঞাতব্যঃ 
( বোদ্ধব্--জানিবে )॥ ৩২৫-_-৩২৬--৩২৭ 

অনুবাদ। স্মুযুপ্তি জীবের অবস্থ'-বিশেষ, যে অবস্থায় আনন প্রকর্ষ প্রা 
হয়, “আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম. কিছুই জানিতে পারি নাই+-__ প্রবুদ্ধ ব্যক্তির 
'প্রবৎবিধ প্রকৃষ্ট আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে । বন ও বুক্ষ-সমুদায়ের স্তায় সমষ্টি 
ও বাস্টির ( অন্ভানের ) অভেদই পরিদষ্ট হয়_-ভেদ নাই; বস্তুতঃ জাতি ও 
তদন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির যেমন ভেদ নাই, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবের 

রা 

অভেদ জানিবে ॥ ৩২৫--৩২৬--৩২৭ ও 

সত্যুপাধ্যোরভিন্নত্বে ক ভেদস্তদ্বিশিষ্য়োঃ | 
একীভাবে তরঙ্গাব্য্যোঃ কে। ভেদঃ প্রতিবিন্বয়োঃ ॥৩২৮ 

অন্বয়। উপাধ্যোঃ সমষ্টি ও ব্যষ্টি এই উপাধিদ্বয়ের ) অভিন্নত্বে সতি 
(একত্ব হইলে ) তদ্বিশিষ্টয়োঃ (উপাধিদ্বয়-বিশিষ্টের) ভেদ (ভিন্নতা) ক 
(কোথায় )? তরঙ্গান্দ্যোঃ (তরঙ্গ এবং সমুদ্রের) একীভাবে (একে) 
প্রতিবিষ্বয়োঃ (তরঙ্গ ও সমুদ্রে পতিত প্রতিবিন্বদ্ধয়ের ) কঃ (কি.) ভেদঃ 
(ভিন্নত্ব )? ॥ ৩২৮ ৃ 

, অন্থবাদ। উপাধিদ্বয় ( অজ্ঞান-সমষ্টি ও ব্যষ্টি ) অভিন্ন হইলে উপাধিবিশি 
ঈশ্বর ও জীবের ভেদ অসম্ভব; তরঙ্গ ও সমুদ্র যখন একই, তখন চি 
পতিত প্রতি বিশ্বদবয়েয় ভেদ কিরূপে হইবে? ॥ ৩২৮ 
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অজ্ঞানতদবচ্ছিন্নাভীসয়োরুভয়োরপি । 
আধারঃ শুদ্ধচৈতন্যাং যত্তৎ তুর্ধ্য মিতীর্য্যতে ॥ ৩২৯ 

অন্বয়। অজ্ঞানগ্তদবচ্ছিন্নাভাসয়োঃ (অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছিম্ন চিদা- 
ভাস ) উভয়োরপি (ছুয়েরই ) [যঃ-যষে] আধারঃ (অধিকরণ-_ আশ্রয়) 
তৎ (তাহা ) শুদ্ধচৈতন্তৎ ( শুদ্ব্রঙ্গ ) যত (বাহ! ) তুর্য্যৎ ( চতুর্থ--তুরীয় ) 
ইতি (ইহা) ঈর্ধযতে ( কথিত হয় )॥ ৩২৯ 

অন্ুবাদ। অজ্ঞান এবং অজ্ঞানাবচ্ছিন্ন চিদাভান ঠৈতন্তপ্রতিবিষ্ব ) 
এই উভয়ের আধার শুদ্ধচৈতন্য (শুদ্ধব্রন্ধ ), পণ্ডিতের তাহাকে তুরীয় 
বলিয়া! থাকেন ॥ ৩২৯ 

জগৎসগঃ। 

এতদেবাবিবিক্তং সছৃপাধিভ্যাঞ্চ তদ্গুৈঃ | 
মহাবাক্যস্য বাচ্যার্থো বিবিক্তং লক্ষ্য ইয্যতে ॥ ৩৩০ 

অন্বয় । এতদেব ( ইহাই-_শুদ্ধচৈতন্ত ) উপাধিভ্যাৎ ( সমষ্টি, ব্যষ্টি অজ্ঞান- 
রূপ উপাধিদবয় দ্বারা) তদ্গুণৈশ্চ (এবং তাহার -উপাধিদ্বয়ের গুণসমূহের 
দ্বারা) অবিবিক্তং সৎ ( অপৃথগ্ভূত হইয়া! ) মহাবাক্যস্ত (“তত্বমসি” মহা- 
বাক্যের ) বাচ্যার্থঃ ( অভিধাশক্তিলভ্য অর্থ) [ তথা-সেইরূপ ] বিবিক্তৎ 
( পৃথক্ ) [ সং হইয়া ] লক্ষ্যঃ (লক্ষ্যার্থ ) ইয্যতে (ইষ্ট হয় )॥ ৩৩৯ 

অনুবাদ । শুদ্ধটচৈতন্ত যখন [ পূর্বোক্ত ] উপাধি ছুইটি এবং তাহাদের গুণ- 
সমূহের সহিত অবিবিস্তভাবে (মিলিত ভাবে) অবস্থান করেন, তখনই 
তিনি “তত্বমসি'_-মহাবাক্যের বাচ্যার্থ, এবং পৃথক্ হইলে লক্ষ্যার্থ বলিয়া 
ব্যবহৃত হন ॥ ৩৩০ 

অনন্তশক্তিসম্পন্নে! মায়োপাধিক ঈশ্বরঃ | 

ঈক্ষামাত্রেণ স্জতি বিশ্বমেতচ্চরাচরম্ ॥ ৩৩১ 
অন্বয়। অনস্তশক্তিসম্পন্নঃ ( অসীমশক্তিশালী ) ঈশ্বরঃ (পরমা! ) মায়ো- 

পাধিকঃ (মায়ারপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়! ) ঈক্ষামাত্রেণ (দর্শনমাত্রই ) এতৎ 
(এই-দৃশ্তমান ) চরাচরম্ ( জঙ্গম-স্থাবর-যুক্ত ) বিশ্বং ( জগৎ) ক্জতি (স্থষটি 
করেন )॥ ৩৩৯ 

অন্গবাদ। অনস্তশক্তিশালী ঈশ্বর মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট হুইয়! দর্শনমাত্রই 
এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ স্থষ্টি করেন ॥ ৩৩১ 

৯৭ 
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অদ্বিতীষ়-স্বমাত্রেহসৌ নিরুপাদান ঈশ্বর | 

স্বয়মেব কথং সর্বং স্থজতীতি ন শঙ্ক্যতাম্ ॥৩৩২ 
অন্বয়। অদ্বিতীয়-স্বমাত্রঃ. ( দ্বিতীয়রহিত এবং কেবল একই ব্রক্ষ ) নিরু- 

পাদানঃ ( উপাদানকারণশূন্ত ) অসৌ (সেই) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর ) স্বয়মেব 
(নিজেই ) কথৎ (কিরূশে ) সর্বৎ (সমস্ত) স্যজতি (স্ষ্টি করেন) ইতি 
(ইহা )ন (না) শঙ্কযতাম্ (শঙ্ক। করিও ) ॥ ৩৩২ 

জন্ুবাদ। অদ্বিতীয় শুদ্বন্বভাব উপাদান-কারণ-শূন্ত পরমেশ্বর নিজেই 
( অপরের গাহীয। ব্যতীত ) সমস্ত বস্ত কিরূপে স্থষ্টি করেন, এরূপ আশঙ্কা 
করিতে পার না ॥ ৩৩২ 

নিমিত্তমপুযপাদানং স্বয়মেব ভবন্ প্রভুঃ | 
চরাচরাত্মকং বিশ্বং স্থজত্যবতি লুম্পতি ॥ ৩৩৩ 

অন্বয়। প্রভুঃ (ঈশ্বর) স্বয়মেব (নিজেই) নিমিত্বং (নিমিত্তকারণ ) 
অপি (ও) উপাদানং ( উপাদান-কারণ ) ভবন্ ( হইয়া ) চর্াচরাত্মকং (স্থাবর- 
জঙ্গমরূপ ) বিশ্বৎ ( জগৎ) স্মজতি (স্ষ্টি করেন ) অবতি (পালন করেন ) 
[ এবং] লুষ্পতি (প্রলয় করেন ) ॥ ৩৩৩ 

অন্থবাদ। সর্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর স্বয়ংই নিমিত্ত ও উপার্দানকারণ হইয়া 
এই স্থাবরজঙ্গমরূপ বিশ্বকে স্থষ্টি, পালন এবং সংহার করিতেছেন ॥ ৩৩৩ 

স্বপ্রাধান্যেন জগতো নিমিভমপি কারণম্ । 

উপাদানং তথোপাধিপ্রাধান্যেন % ভবত্যয়ম্ ॥ ৩৩৪ 
অন্বয়। অয়ং (এই- ঈশ্বর ) স্বপ্রাধান্তেন (আপনার [চৈতগ্ের] প্রাধান্ত- 

বশতঃ ) নিমিত্তৎ কারণৎ ( ঘটনিম্ীণে কুস্তকারের ন্যায় নিমিত্তকারণ ) তথা 

(সেইরূপ ) উপাধিপ্রাধান্ঠেন ( মায়া্ধপ উপাধির প্রাধান্ত-বশতঃ ) উপাদানমপি 
( উপাদানকারণও ) ভবতি (হন )॥ ৩৩৪ 

অনুবাদ । ঈশ্বর স্বপ্রাধান্তবশতঃ অর্থাৎ চৈতন্তাংশপ্রাধান্তহেতু জগতের 
নিমিত্তকারণ এবং মায়ারূপ উপাধির প্রীধান্ত প্রযুক্ত উপাদান-কারণ হইয়া ' 
থাকেন ॥ ৩৩৪ 

ভূতানি। 
যথা লুত নিমিতঞ্চ স্বপ্রধানতয়া ভবে । 

স্বশরীরপ্রধানত্বেনোপাদানং তথেশ্বরঃ ॥ ৩৩৫ 

অন্বয়। যথা (যেন) লুতা (মাকড়শা) স্বগ্রধানতয়া ( চৈতন্তের 
স্পা পাপা শী শীট শী ১৮৮৮৮ থপ 

* ততোপাধিপ্রাধান্থেন ইতি পাঠঃ কচিৎ। 
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প্রাধান্ত-বশতঃ ) নিমিত্তৎ ( নিমিত্তকারণ ) চ (পাদপুরণে ) স্বশরীরপ্রধানত্বেন 
(স্বকীয় শরীরের প্রাধান্ত হেতু ) উপাদানৎ ( উপাদানকারণ ) ভবে (হয় ১, 
তথা ( সেইবপ ) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর ) [ উভ্য়বিধ কারণ হইয়! থাকেন ] ॥ ৩৩৫ 

অনুবাদ । লুতাকীট (মাকড়শা) যেমন চৈতন্যাংশের প্রাধান্যবশতঃ 
[স্বরকত তত্তর ] নিমিত্তকারণ এবং স্বকীয় শরীরাংশের প্রাধান্তরূপে উপাান- 
কারণ হয়, সেইরূপ ঈশ্বরও জগতের উভয়ঘবধ কারণ হইয়া থাকেন ॥ ৩৩৫ 

তমঃপ্রধানপ্রকৃতিবিশিষ্টাৎ পরমাত্মনঃ | 
অভূৎ সকাশাদাকাশমাকা শাদ্বাযুরুচ্যতে ॥ ৩৩৬ 

অন্থয়। তমঃপ্রধানপ্ররৃতিবিশিষ্ঠা২ৎই (তমোগুণপ্রধান মায়া সংবলিত ) 
পরমাত্মবনঃ (্রেন্গের-_ ঈশ্বরের ) সকাশাৎ (নিকট হইতে ) আকাশম্ (গগন ) 
অভূৎ ( উৎপন্ন হইয়াছে ) আকাশাৎ (আকাশ হইতে ) বাষুঃ (পবন ) উচ্যতে 
( উক্ত হয় )॥ ৩৩৬ 

অনুবাদ। মায়া যখন তমোগুণপ্রধান হয়, তখন তৎসংযুক্ত ব্রহ্ম হইতে 
আকাশ উৎপন্ন হয় এবং আকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি কথিত হয় ॥ ৩৩৬ 

বায়োরগ্রিস্তথৈবাগ্নেরাপোইদৃভ্যঃ পৃথিবী ভ্রমাৎ। 
শক্তেক্তমঃপ্রধানত্বং তৎকাধ্যে জাড্যদর্শন।ৎ ॥ ৩৭ 

আরভস্তে কার্য্যগুণান্ যে কারণগুণ! হি তে। 

এতানি সুন্ষমভূতানি ভূতমাত্রা অপি ক্রমাৎ ॥৩৩৮ 
অন্বয়। তথৈবৰ (সেইরূপ ) বায়োঃ (পবন হইতে) আপঃ (জল ), 

অন্ত্যঃ (জল হইতে) পৃথিবী (ভূ) ক্রমাৎ (ক্রমে) [উৎপন্ন হয়], তং- 
কাধ্যে (মায়ার কার্ধ্য আকাশাদিতে ) 'জাড্যদর্শনাৎ (অচৈতন্ত দেখা যায় 
বলিয়া ) শক্তেঃ ( মায়াশক্তির ) তমঃপ্রধানত্বং ( তমোগুণের প্রাধান্ত ) 
[ অনুমিত ] হয়, যে (যাহারা ) কাধ্যগুণান্ (কার্ষের গুণসমৃহকে ) আরভস্তে 
(আরম্ভ করে) হি (যেহেতু) তে (তাহারা ) কারণগুণাঃ (কার- 
গেরই গুণ) এতানি (এই) হুক্্ভৃতানি ( হুক্ম-_অপঞ্চীকৃত ভৃতসমূহ ) 
ভূতমাত্রাঃ (ভূততন্সাত্র) অপি (ও) ক্রমাৎ (ক্রমে )[ জায়স্তে--উৎপন্ন 
হয় ]॥ ৩১৭-_ ৩৩৮ 

অনুবাদ। [যেমন আকাশ হইতে বাষু উৎপন্ন হইয়াছে ] সেইরূপ বাগ 
হইতে অগ্নি, অগ্সি হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী যথাক্রমে উৎপন্ন হইয়াছে । 
মায়ার কার্য আকাশ প্রভৃতি যখন জড় দেখ! যায়, তখন তাহার কারণ মায়া- 
শক্তিকেও তমোগুণপ্রধান বলিতে হইবে। যেহেতু কারণগুণ কার্ধ্য গুণের 
আরম্তভক (জনক) হয়; [এই আকাশাদি পঞ্চভূতকে ] হুম্ষভৃত, ভূততন্মাত্র 
বল! যায় ॥ ৩৩৭--৩৩৮ 
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লিঙগ-শরীরম। 
এতেত্যঃ সুক্ষমভূতেভ্যঃ সুন্ষবদেহা ভবন্ত্যপি | 

স্থুলান্যপি চ ভূতানি চান্যোন্যাংশবিমেলনাৎ ॥% ৩৩৯ 
অন্থয়। এতেভ্যঃ € এই সমস্ত ) সুক্ষভৃতেভ্যঃ ( হুক্কভূত-_অপঞ্ষীকৃত ভূত 

হইতে ) ্ুক্মদেহাঃ (হুক্মশরীরসমূহ) অপ (ও) অন্তোন্তাংশবিমেলনাৎ 
( হুক্ভৃত-পঞ্চকের পরম্পর অংশ সংমিশ্রণে ) স্থুলানি (স্থল--উপভোগোপ- 
যোগী) ভূতানি ( পাঁচটি ভূত) অপি চ ( এবং) চ (পাদপুরণে ) ভবস্তি 
(উৎপন্ন হয় )॥ ৩৩৯ 

অনুবাদ। এই সমস্ত সুক্মভূত হইতে হুক্ষশরীর সমুদায় এবং আকাশাদি 
পঞ্চ হুক্ষ্ভৃতের পরম্পর অংশ-সম্মিলনে স্থুল ভূতসমূহ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৩৯ 

অপক্ষীকৃতভূতেভ্যে। জাতং সপ্তদশাঙ্গ কম্। 

ংসারকারণং লিঙ্গমাত্মনো ভোগসা'ধনম্ ॥ ৩৪০ 
অন্বয়। অপঞ্ষীককতভৃতেভ্যঃ ( যাহাঁদের পঞ্চীকরণ করা হয় নাই, এরূপ 

ভূত সমুদীয় হইতে ) সংসারকারণং ( সংসারের-__জন্ম-মরণ-প্রবাহের হেতু ) 
আত্মনঃ € আত্মার--জীবের ) ভোগসাধনং ( উপভোগ-সম্পাদক ) সপ্তদশাঙ্গকৎ 
(সপ্তুদশ-_সভরটি অবয়বধুক্ত ) লিঙ্গং ( লিঙগশরীর-__হুক্মমশরীর ) জাতম্ (€ উং- 

পর্ন হইয়াছে ) | ৩৪৬ 
অনুবাদ । অপঞ্ধীককৃত ভূতপঞ্চক (ুক্মভৃতসমূহ ) হইতে সপ্তদশ অবয়ব- 

বিশিষ্ট--লিঙ্গশরীর ( সুস্মদেহ ) উৎপন্ন হইয়াছে, ইহ! সংসারের কারণ, এবং 
আত্মার উপভোগ সম্পাদন করিয়। থাকে ॥ ৩৪০ 

ধীন্দ্িয়াণি। 
শ্রোত্রাদিপঞ্চকঞ্চেব বাগাদীনাঞ্চ পঞ্চকম্। 
প্রাণাদিপঞ্চকং বুদ্ধিমনমী লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ৩৪১ 

%. তাঁংপর্য্-_“অন্ঠোন্তাংশবিমেলনাৎ'-_-ইহা দ্বার পঞ্চীকরণ বুঝিতে হইবে । পর্কীকরণ- 
প্রণালী এইরূপ- আকাশাদি প্রত্যেক ভূতকে প্রথমে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে, 
তৎপরে প্রত্যেক ভূতের পাঁচটি অন্ধাংশ রাখিয়া অপর অদ্ধাংশের প্রত্যেকটি চারিভাগে 
বিতক্ত করিবে। অনন্তর আকাশের অদ্ধাংশের সহিত বায়ু, তেজ: জল ও পৃথিবীর 
প্রত্যেকের ছুই আন অংশ সংমিশ্রণ করিলে পঞ্ধীকৃত (স্থল) আকাশ উৎপন্ন হইল । 
এইরূপ বায়ুর অদ্ধাংশ ও অন্যান্থ চারিটি তৃতের প্রত্যেকের হুই আনা অংশ সম্মিলিত হইলে, 
পঞ্ষীকৃত বায়ু উৎপন্ন হইল। তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সম্বন্ধে এইরূপই জানিবে। যদ্যপি 
প্রত্যেক ভূতে অন্ঠান্থ ভূতের অংশ বিদ্যমান আছে, তথাপি যাহার অংশ অধিক, তাহার 
দাম ব্যবহার হয়। 
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অন্বয়। শ্রোত্রা্দিপঞ্চকং ( শ্রোত্রপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ) চ (ও) 
এৰ (ই) বাগাদীনাৎ (বাক্ প্রভৃতি কর্মেন্রিয়ের ) পঞ্চকৎ (পাঁচটি )চ 
(ও) প্রাণাদিপঞ্চকৎ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি পাচটি বায়ু) বুদ্ধিমনসী 
(বুদ্ধি ও মনঃ) [এই সতরটি] লিঙ্গম (লিঙ্গশরীর-_হুক্্ষশরীর ) উচ্যতে 
(কথিত হয় )॥ ৩৪১ 

অন্গবাদ | শ্রোত্র গ্রভৃতি পাচটি জ্ঞানেন্ছ্িয়, বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্খে- 
ভ্র্িয়, প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান এবং বুদ্ধি ও মনঃ (এই মিলিত 
সপ্তদশটি ) লিঙ্গশরীর বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৪১ 

অন্তঃকরণম্ | 

শ্রোত্রত্বক্চক্কুজিহ্বাস্রাণানি পঞ্চ জাতানি। 
আকাশাদীনাং সত্বাংশেভ্যে। ধীন্ড্রিয়াণ্যনুক্রমতঃ ॥৩৪২ 

অন্বপ় । শ্রোত্রত্বকচক্ষুজিহ্বাপ্বাণানি (শ্রবণ, ত্বকৃ, নযজন, রসনা ও ঘ্বাণ) 
পঞ্চ ( পাঁচটি ) ধীন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়) অনুক্রমতঃ (যথাক্রমে ) আকাশা- 
দীনাং ( আকাশ বায়ু প্রভৃতির ) সত্বাংশেভ্যঃ ( সাত্বিকভাগ হইতে ) জাতানি 
( উৎপন্ন হইয়াছে )। ৩৪২ 

অন্ুবাদ। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহবা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় 
যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সান্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে ॥ ৩৪২ 

আকাশাদিগতা? পঞ্চ সাত্বিকাংশাঃ পরস্পরমূ। 
মিলিত্ৈবান্তঃকরণমভবৎ সর্ববকারণম্ ॥ ৩৪৩ 

অন্ধ । আকাশাদ্িগতাঃ (আকাশ বায়ু প্রসৃতিতে বিদ্যমান ) পঞ্চ 
(পাচটি) সাত্বিকাংশাঃ ( সাত্বিকভাঁগ ) পরম্পরং (অন্তোন্ত ) মিপিত্ব। (মিলিত 
ইইয়া) এব ( অবধারণে ) সর্বকারণম্ (সকলের হেতু ) অস্তঃকরণম্ (মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার ) অভবৎ (উৎপন্ন হইয়াছে ) ॥ ৩১৩ 

অন্থবাদ। আকাশ, বাযু প্রভৃতি ভূতসমূহের পরম্পর মিলিত সাত্বিক ভাঁগ 
হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হইয়াছে, এই অন্তঃকরণই [ স্ুখদুঃখাদি ] সকলের 
কারণ * ॥ ৩৪৩ 

প্রকাশকত্বাদেতেষাং সাত্বিকাংশত্বমিষ্যতে | 

প্রকাশকত্বং সত্বস্ স্বচ্ছত্বেন যতস্ততঃ ॥ ৩৪৪ 

তাৎপধ্য--অন্তঃকরণই সমস্ত বন্তর কল্পক, এই হেতু ইহাকে সকলের কারণ বলা যায়। 
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অশ্বয়। যতঃ (যেহেতু) এতেষাৎ (ইহাদের__জ্ঞানেক্দ্রিয়পঞ্চক ও অস্তঃ- 
করণের ) প্রকাশকত্বাৎ ( বস্তর প্রকাশকারিত্ব বলিয়! ) সাত্বিকাংশত্বং ( আকা". 
শাদির সাত্বিকভাগত্ব ) ইব্যতে (ইষ্ট হয়), ততঃ (সেই হেতু ) সত্বস্ত (সত্ব 
গুণের ) স্বচ্ছস্ষেন ( নির্মলত্ব হেতু ) প্রকাশকত্বং ( প্রকাঁশঙ্নকত্ব ) [ ইয্যতে- 
ইষ্ট হয় ]॥ ৩৪৪ ্ | 

অনুবাদ । জ্ঞানেক্রিয়-পঞ্চক ও অন্তঃকরণ বস্ত-প্রকাশক বলিয়া আক।- 
শাদির সাত্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বেহেতু সত্বগুণ স্বচ্ছ, অতএব 
তাহার প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হয় ॥ ৩৪৪ ৃ 

তদস্তঃকরণং বৃতিভেদেন স্তাচ্চতুর্বিবিধম্ | 

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারশ্চিতঞ্চেতি তদ্ুচ্যতে ॥ ৩৪৫ 
অন্বয়। তৎ (সেই) অস্তঃকরণৎ অন্তঃকরণ) বুত্তিভেদেন € পরিণাম ভেদে ) 

চতুর্ধিবধং (চারি প্রকার) স্তাৎ (হইয়া থাকে), তৎ ( অন্তঃকরণ ) মনঃ মেন), বুদ্ধিঃ 
(বুদ্ধি) অহস্কারঃ ( অহস্কৃতি ) চিত্তং চ (এবং চিত্ত ) ইতি ( এইরূপ ) উচ্যতে 
(কথিত হয় ) ॥ ৩৪৫ 

অনুবাদ। সেই [একই] অন্তঃকরণ বৃত্তিভেদে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও 
চিত্ত এই চারিপ্রকার কথিত হয় ॥ ৩৪৫ 

সম্ললান্মন ইত্যাহুর্বুদ্বিরর্থস্য নিশ্চয়াৎ। 
অভিমানাদহঙ্কারশ্চিত্মর্থস্ত চিন্তনাৎ ॥ ৩৪৬ 

অন্বয়। সন্কল্লাৎ (সঙ্কর করে বলিয়া) মনঃ (মন) ইতি (এইরূপ) 
আহঃ (বলিয়া! থাকেন); অর্থন্ত (বিষয়ের) নিশ্চয়া (নিশ্চয় জন্য ) 

বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) [ইতি আহুঃ-এইরূপ বলিরা থাকেন]; অভিমানাঁৎ 

( অভিমান বশতঃ ) অহঙ্কারঃ, [ইতি আহঃ-এইরূপ বপ্য়া থাকেন ], অর্থনত 
(বিষয়ের ) চিন্তনাঁৎ ( ভাবনাঁবশতঃ )-চিত্তং, [ইতি আহঃ-এইরূপ রূলিয়া 
থাকেন ]1 ৩৪৬ 

অনুবাদ। [ একই অন্তঃকরণ ] সঙ্কল্প, বিষয়ের নিশ্চয়, অভিমান ও বিষয়- 
চিন্তা করে বলিয়া! [ পণ্ডিতের! ] তাহাকে যথাক্রমে মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার 
ও চিত্ত বলিয়া থাকেন ॥ ৩৪৬ 

মনম্পি চ বুদ্ধৌ চ চিত্তাহঙ্কারয়োঃ ক্রমাৎ। 
অন্তর্ভাবোহত্র বোদ্ধব্যে। লিঙ্গলক্ষণসিদ্ধয়ে ॥ ৩৪৭ 

অন্বয়। লিঙ্গলক্ষণসিদ্ধয়ে ( লিঙ্গশরীরের লক্ষণ সিদ্ধির নিমিত্ত) অত্র 
(এখানে ) মনসি অপি (মনেও) চ (পাদ-পুরণ ) বুদ্ধো চ ( বুদ্ধিতেও ) 

ক্রমাৎ ( যথাক্রমে ) চিত্তাহঙ্কারয়োঃ (চিভ্ত এবং অহস্কারের ) অন্তর্ভাবঃ 

(মধ্যনিবেশ ) বোদ্ধব্যঃ (জ্ঞাতব্য ) ॥ ৩৪৭ 
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অনুবাদ । লিঙ্গশরীরের লক্ষণ সিদ্ধির নিমিত্ত মনে চিত্তের এবং বুদ্ধিতে 
অহন্কারের অন্তর্ভাব জানিবে *॥ ৩৪৭ 

চিন্তনঞ্চ মনোধর্মমঃ সন্থল্লাদির্যথা তথা | 
অন্তর্ভবে। মনস্তেব সম্যকৃচিত্তস্ত সিধ্যতি ॥ ৩৪৮ 

অন্বর । যথা (যেমন) সঙ্কল্লাদিঃ (সঙ্কল্প, বিকল্প প্রভৃতি ) মনোধর্মঃ 
( মনের ধর্ম__বৃত্তি ) তথা (সেইরূপ ) চিন্তনঞ্চ (চিন্ত। করাঁও ) [ মনোধর্ঘৃ১. 
মনের ধর্ম ], মনসি এব (মনেই ) চিত্তস্ত (চিত্তের ) অন্তর্ভাবঃ ( অন্তনিবেশ ) 
সম্যক ( ভালরূপে ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় ) ॥ ৩৪৮ 

অন্ুবাদ। সঙ্গন্প প্রভৃতির গ্তায় চিন্তাও মনের ধর্ম, [ অতএব ] মনেই 
চিত্তের অন্তর্ভাব সম্যক্রূপে সিদ্ধ হয় ॥ ৩৪৮ 

দেহাদাবহমিত্যেব ভাবে দৃঢ়তরো ধিয়ঃ | 
দৃশ্ঠাতেহহস্কৃতেস্তম্মাদস্তর্ভ।বোহত্র যুজ্যতে ॥ ৩৪৯ 

অন্ব়। দেহাদৌ (শরীর প্রভৃতিতে ) ধিয়ঃ (বুদ্ধির) অহং (আমি) 
ইত্যেব ( এইরূপই ) দৃঢ়তরঃ (ম্ুদুঢ়) ভাবঃ (সংস্কার) দৃশ্ততে (দৃষ্ট 
হয়), তম্মাং ( তজ্জন্ত ) অত্র (ইহাতে, বুদ্ধিতে ) অহঙ্কৃতেঃ (অহঙ্কারের ) 
অন্তর্ভাবঃ ( অন্তনিবেশ ) যুজ্যতে (যুক্ত হয় )॥ ৩৪৯ 

অনুবাদ । শরীর প্রভৃতিতে 'আমি সুখী'+_'আমি ছঃখী”__ইত্যাদি বুদ্ধি- 
গত সুদৃঢ় ভাব ( সংস্কীর,__-অহংভাব ) পরিদৃষ্ট হয়, অতএব বুদ্ধিতে অহঙ্কারের 
অন্তর্ভাব যুক্তিযুক্ত ঝলিয়! বিবেচিত হয় ॥ ৩৪৯ 

তম্মাদেব তু বুদ্ধেঃ কর্তৃত্ব তদিতরম্য করণত্বমূ। 

সিধ্যত্যাত্মন উভয়াদ্বিগ্ভাৎ সংসারকারণং মোহাৎ ॥৩৫০ 

অন্বয় । তন্মাদেব (সেই হেতুই) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) কর্তৃত্ব (কর্তৃত্ব) 
তদ্দিত্রস্ত তু (মনেরও) করণত্বং (করণত্ব) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় )) উভয়াৎ 
(উভয়বিধ ) মোহাৎ ( অজ্ঞানবশতঃ ) আত্মনঃ (আত্মার) সংসার-কারণৎ 
(জন্মমরণের হেতু ) বিগ্ভাৎ (জানিবে )॥ ৩৫০ 

অনুবাদ। সেই জন্তই (দেহাদিতে বুদ্ধির অহংভাব দেখা যায় বলিয়। ) 
বুদ্ধির কর্তৃত্ব এবং মনের করণত্ব সিদ্ধ হইল,-কর্তৃত্ব করণত্বরূপ উভয়বিধ 
মোহবশতঃ [ ধর্ধীধন্ম ] আত্মার সংসারের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৩৫* 

*. তাৎপধ্য। যদি মনে চিত্তের এবং বুদ্ধিতে অহক্কারের অন্তভাব করা ন হয়, তবে 

সপ্তদশ অবয়বন্বরূপ লিঙ্গ শরীর দিদ্ধ হয় না, অধিক অবয়ব হুইয়! হায়। 
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বিজ্ঞানময়কোশএ | 

বিজ্ঞানময়কোশঃ স্যাদ্ বুদ্ধিজ্্ঞানেক্দিয়ৈঃ সহ। 

বিজ্ঞান-প্রচুরত্বেনাপ্যাচ্ছাদকতয়াত্মনঃ ॥ ৩৫১ 

বিজ্ঞীনময়কোশোহ্যমিতি বিদত্তিরুচ্যতে | 
অযং মহানহঙ্কাররৃতিমান্ কর্তলক্ষণঃ ॥ 

সর্ববসংসারনির্বেবাট়। বিজ্ঞানময়শব্দভাক ॥ ৩৫২ 

অন্বয়। জ্ঞানেক্দ্রিয়ঃ সহ (শ্রোত্রাদি পাঁচটি বুদ্ধীন্দ্রিয়ের সহিত ) বুদ্ধিঃ 
(বুদ্ধি ), বিজ্ঞানময়-কোশঃ ( বিজ্ঞানময় কোশ ) স্তাৎ ( হয়), বিজ্ঞান-প্রচুরত্বেন 
(জ্ঞানের বাহুলা হেতু ) আত্মনঃ ( জীবের ) আচ্ছাদকতয়! অপি (এই আবরকত্ব- 
হেতু ) অয়ং (এই ) বিজ্ঞানময়কোশঃ (বিজ্ঞানময় নামক কোশ) ইতি (ইহা) 
বিদ্বপ্তিঃ (পণ্ডিতগণ কর্তৃক) উচ্যতে (উক্ত হয়)। অয়ং (এই-_বিজ্ঞানময় 
কোশ ) মহান্ (মহান্ এই নাম) অহঙ্কার-বৃত্তিমান্ (অভিমান বৃত্তিষুক্ত ) 
কর্তৃলক্ষণঃ ( কর্তৃত্বাদি-ধর্্মবিশিষ্ট ) সর্বসংসার-নির্বোঢ়া ( জন্মমরণাদি সমন্ত 
সংসারের জনক ) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (বিজ্ঞানময়-সংজ্ঞাযুক্ত ) [ ভবতি- 
হয়] ॥ ৩৫১--৩৫২ 

অন্ুবাদ। শ্রোত্রপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞ/নেন্দ্রিয়ের সহিত বুদ্ধি “বিজ্ঞানময় কোশ, 
নামে অভিহিত হয়, বিজ্ঞান-বাহুল্যবশতঃ এবং আত্মার আবরকত্ববশতঃ 
পর্ডিতেরা ইহাকে “বিজ্ঞানময় কোশ” বলিয়! থাকেন। ইহাকে “মহান্, 
বলে, অভিমানও ইহার একটি বৃত্তি (ধর্ম) এবং ইহা কর্তৃত্বাদি লক্ষণবিশি 
সর্বসংসারের নির্বাহক এবং বিজ্ঞানময় শব্দ-বাঁচ্য ॥ ৩৫১--৩৫২ 

অহং মমেতে/ব সদাঁভিমানং 
দেহেক্ড্রিয়াদৌ কুরুতে গৃহাদৌ । 

জীবাভিমানঃ পুরুষোইয়মেব 
কর্তী চ ভোক্তা চ সখী চ ছুঃখী ॥ ৩৫৩ 

অন্বয়। জীবাভিমানঃ (আমি জীব এইরূপ অভিমানবিশিষ্ট ) অয়ং 
( এই, দৃশ্বমান ) পুরুষঃ এব (পুরুষই ) সদ। ( সর্বাদা ) দেহেন্দিয়াদৌ 
( শরীর এবং ইন্দ্িয়াদিতে ) গৃহাদৌ ( গৃহাদিতে ) অহং (আমি ) মম (আমার) 
ইতি এব ( এইরূপই ) অভিমানং (অহঙ্কার ) কুরুতে (করিয়া থাকে ); অতঃ 
[অয়মেব-অতএব ইনিই] কর্তা ( কর্তৃত্ববান্ ) চ ( এবং ) ভোক্তা! ( ভোগকারী) 
চ(ও) দুখী (সুখযুক্ত ) চ (ও) দুঃখী ( ছঃখযুক্ত ) [ ভবতি-্হয় ] ৩৫৩ 
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অনুবাদ । “আমি জীব'+--এইরূপ অভিমানশালী পুরুষ সর্বদা! শরীর ও 
ইন্দ্রিয় গ্রভৃতিতে এবং গৃহাদি (বাহাবস্ততে ] “আমি, আমার” এইরূপ অভিমান 
করিয়া থাকেন, [ তজ্জন্ত ] কর্তা, ভোক্তা, সখী ও ছুঃখী হইয়া থাকেন & ॥ ৩৫৩ 

স্ববাসনা-প্রেরিত এব নিত্যং 

করোতি কর্ম্মোভয়লক্ষণঞ্চ । 

ভুঙ্ক্তে তছুৎপন্নফলং বিশিষ্ট . 
সথথঞ্চ ছুঃখঞ্চ পরত্র চাত্র ॥ ৩৫৪ 

অন্বয়। [ পুরুষঃ-্পুরুষ ] স্ববাসনাপ্রেরিতঃ এব (স্বকীয় সংস্কার দ্বারা 
নিয়োজিত হইয়াই ) নিত্যৎ (সতত ) উভয়লক্ষণৎ ( পুণ্যরূপ এবং পাপরূপ ) 
কর্ম (কর্ম) করোতি (করে--অনুষ্ঠান করে); অত্র (এই সংসারে ) চ 
(এবং) পরত্র (পরলোকে ) বিশিষ্ট (বিশেষ ) তছৎপন্নফলৎ (কর্মোৎপন্ 
ফল) স্ুুখঞ্চ ( এবং স্থুথ ) ছুঃখঞ্চ (আর অস্থখ ) ভূষ্ক্তে (ভোগ করিয়া 
থাকে )॥ ৩৫৪ 

অন্ুবাদ। জীব স্বকীয় বাসনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া সর্বদা পুণ্য পাপ- 
রূপ উভয়বিধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, এবং ইহলোকে ও পরলোকে কর্মজনিত 
বিশিষ্ট ফল--সুখ ও ছুঃখ ভোগ করিম! থাকে ॥ ৩৫৪ ৃঁ 

নানাযোনিসহত্রেষু জায়মানো। মুহুমুছঃ | 
ভ্রিয়মাণে। ভ্রমত্যেষ জীবঃ সংসারমণ্ডলে ॥ ৩৫৫ 

অন্বয়। এষঃ (এই ) জীবঃ (প্রাণী) নানাযোনিসহত্রেযু (বু বন্থ 
জাতিতে ) মুহুমুছুঃ (পুনঃ পুনঃ) জায়মানঃ ( জন্মগ্রহণ করিয়। ) ভিয়মাণঃ 
(মরিয়া ) সংসারমণ্ডলে ( সংসারে ) ভ্রমতি (ভ্রমণ করে ) ॥ ৩৫৫ 

অন্ুবাদ। এই জীব তির্য্যকৃপ্রভৃতি বহুসহত্র যোনিতে পুনঃ পুনঃ জন্ম- 
গ্রহণ করে এবং মরিয়া! যায়, [ এইরূপে সর্বদা ] সংসারমগ্লে ভ্রমণ করিয়া 
থাকে ॥ ৩৫৫ 

মনোময়-কোশঃ 
মনে মনোময়ঃ কোশে! ভবেজ্ জ্ঞানেক্দ্রিয়ৈঃ সহ | 
প্রাচ্য্যং মনসে! ঘত্র দৃশ্যতেহসৌ মনোময়ঃ ॥ ৩৫৬ 

*. ্তাৎপর্য--দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে লোকের অহং-অভিমান দেখিতে পাওয়া বাক্স; 
যেমন আমি সুল, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি । তদ্রপ বাহ্যবস্ত গৃহা দিতেও 
মম-অভিমান দৃষ্ট হয় ; যেমণ আমার গৃহ, আমার ধন ইত্যাদি। এইরূপ অভিমানবশতঃ 
কলাক আপনাতে কর্তৃত্ব, ভোক্ত ত্ব, সথথ ও দুঃখ আরোপ করিয়া থাকে। 

১৮ 
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অনয়। ভ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (শ্রোত্রপ্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্ত্রিয়ের সহিত ) 
মনঃ ( মন ), মনোময়ঃ কোশঃ ( মনোময়-কোশ-সংজ্ঞক ) ভবে হয় ), যত্র 

( যেখানে ) মনসঃ (মনের ) প্রাচুধ্যৎ (আধিক্য) দৃশ্ততে ( দেখ! যায়) অসৌ 
( তাহা ) মনোময়ঃ (মনোময় কোশ ) ॥ ৩৫৬ 

অন্ুবাদ। শ্রোত্র প্রভৃতি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মনঃ 'মনোময়কোশ, 
নামে অভিহিত হইয়৷ থাকে, যাহাতে মনের প্রাধান্ত দেখা যায়, তাহাকে 
মনোময় কোশ বলা যায় ॥ ৩৫৬ 

চিন্তাবিষাদহর্যাদ্যাঃ কামাদ্যা! অন্য বৃত্তয়ঃ | 

মন্ুতে মনসৈবৈষ ফলং কাময়তে বহিঃ । 
যততে কুরুতে ভূডঙ্ক্তে তন্মনঃ সর্ববকারণম্ ॥৩৫৭ 

অন্থয়। চিন্তাবিষাৎ €চিস্তারূপ বিষ হইতে) অন্ত (ইহার, মনোময় 
কোশের ) অহর্যাগ্ভাঃ (ছুঃখাদি ) [ এবং] কামাগ্ভাঃ (কাম প্রভৃতি ) বৃত্তয়ঃ 
(ধর্-_অবস্থা ) [ ভবস্তি--হয় ]; এষঃ (এই মনোময় কোশ ) মনসা! এব 
(মনের দ্বারাই ) মন্ুতে (মনন করে--সঙ্কল্প করে ) বহিঃ (বাহিরে ) ফলৎং 
( ফল,-- প্রয়োজন ) কাময়তে (প্রার্থনা করে ) যততে (যত্ব করে ) কুরুতে 
( কার্য্য করে ) ভূষ্ক্তে (ভোগ করে ) তৎ (সেই) মনঃ (মন) সর্বকারণং 
(সকলের হেতু )॥ ৩৫৭ 

অনুবাদ । এই মনোময় কোশ চিস্তাবিষে জর্জরিত হইলে, অহর্য (ছঃখ) 
প্রভৃতি এবং কামক্রোধাদি বৃত্তিগুলি উৎপন্ন হয়, এবং মনের দ্বারা [ গো হিরণ্য 

প্রভৃতি ] বাহ্ ফল কামনা করিয়া থাকে, এবং মনঃ প্রষত্ব করে, কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করে এবং ভোগ করে, মনই সকলের কারণ ॥ ৩৫৭ 

মনো হামুষ্য প্রবণস্ত হেতু- 
রম্তর্বহিশ্চার্ধ্যনেন বেতি। 

শুণোতি জিদ্রত্যমুনৈব চেক্ষতে 
বক্তি স্পৃশত্যত্তি করোতি সর্ববমূ ॥৩৫৮ 

অন্বয়। হি (নিশ্চিত ) মনঃ (মন ) অমুষ্য (পুর্বোক্ত ) প্রবণস্ত (বিষয়ে 
আভিমুখ্যের ) হেতুঃ (কারণ); [ পুরুষঃ-্পুরুষ ] অনেন (মনের দ্বারা ) 
অন্তঃ ( অন্তরের ) বহিশ্চ (এবং বাহিরের ) চ অর্থৎ (বিষয় ) বেত্তি (জানে) 
অমুনৈব ( ইহা দ্বারাই ) সর্ব ( সমস্ত বিষয় ) শৃণোতি (শ্রবণ করে ) জিপ্রতি 
( গন্ধগ্রহণ করে ) ঈক্ষতে (দর্শন করে ) বক্তি (কথা বলে) স্পৃশতি (স্পর্শ 
করে ) অতি (খায় ) করোতি চ (এবং কার্য করে )॥ ৩৫৮ 

অন্ুবাদ। একমাত্র মনই এববিধ বিষয়প্রবণতাঁর (বিষয়াভিমুখ্যের ) 
কারণ; লোক মনঃ দ্বারাই আস্তর ও বাহা বস্ত অবগত হয়, সমস্ত বিষয় শ্রবণ 
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করে, গন্ধ গ্রহণ করে, দর্শন করে, বাক্য প্রয়োগ করে, স্পর্শ করে, আহার করে 
এবং কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে * ॥ ৩৫৮ 

বন্ধশ্চ মোক্ষে। মনসৈব পুংসা- 
মর্ঘোইপ্যনর্ধোহপ্যমুনৈব সিধ্যতি । 

শুদ্ধেন মোক্ষে। মলিনেন বন্ধে! 
বিবেকতোহর্ধো২প্যবিবেকতোহন্যঃ ॥ ৩৫৯ 

অন্বয়। পুংসাৎ ( পুরুষের ) মনসা! এব (মনের দ্বারাই ) বন্ধঃ ( বন্ধন ) 
মোক্ষম্চ (এবং যুক্তি) [ ভবতি-হয় ]) অমুনা এব ( মনের দ্বারাই ) অর্থোহপি 
(ভালও )[ সিধ্যতি-সিদ্ধ হয় ]) অনর্থোহপি ( মন্দও ) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় )) 
শুদ্ধেন ( নির্শল মনের দ্বারা ) মোক্ষঃ (মুক্তি ) মলিনেন কেলুষিত মনের দ্বারা) 

বন্ধঃ ( বন্ধন ) [ ভবতি-্হয় ]; বিবেকতঃ ( আত্মা ও অনাস্মার পার্থক্যবশতঃ ) 
অর্থ: ( অর্থ) অবিবেকতঃ (অভেদবশতঃ ) অন্টোইপি ( অনর্থও ) [ ভবতি- 
হইয়া থাকে ] 0 ৩৫৯ 

অনুবাদ। মনের দ্বারা পুরুষের বন্ধ ও মোক্ষু হইয়া থাকে, এবং ট্হা 
দ্বারাই অর্থ ও অনর্থ ঘটে; [ একমাত্র মনই বন্ধ ও মোক্ষ এই পরম্পর বিরুদ্ধ- 
বস্তুর কারণ কিরূপে হয় এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ] বিশুদ্ধ ( রজঃ ও তমোগুণ- 
বিহীন ) মনের দ্বারা মোক্ষ এব মলিন (রজস্তমোগুণযুক্ত ) মনের দ্বারা বন্ধন 
হয়, বিবেকবশতঃ (আত্ম! ও অনাত্মায় পার্থক্যবশতঃ ) অর্থ এবং অবিবেক- 
বশতঃ অনর্থ উৎপন্ন হয় ॥ ৩৫৯ 

রজস্তমোভ্যাং মলিনং তবশুদ্ধ- 

মজ্ঞানজং সত্ৃগুণেন রিক্তমৃ । 

মনস্তমোদোষসমন্থিতত্বা- 

জ্জড়ত্বমোহালসতাপ্রমাদৈঃ | 
তিরস্কতং সন্ন তু বেস্ভি বাস্তবং 

পদদাথতত্বং হা ,পলভ্যমানম্ ॥ ৩৬০ 

অন্বয়। তু (কিন্তু) অজ্ঞনজং ( অবিষ্ভাজনিত ) মনঃ (মন) রজস্তমোভ্যাং 
(রজঃ এবং তমোগুণের দ্বার! ) মলিনং (কলুষিত ) ('অতএব ) অশুদ্ধৎ 
অশুদ্ধ, অস্বস্থ ) সন্বগুণেন রিক্তং (সত্বগুণশূন্ত) তমোদোষসমস্থিতত্বাৎ 

* তাৎপর্যয-+মনই সর্ববদ। বাহাবন্ত বিষয়ে সঙ্কলল করিয়া থাকে তজ্জন্য মনই সকলের 
কীরণ। মনঃ যদি স্থির না থাকে, তবে অন্ঠান্ত ইন্্রিয়ের সহিত বিষয়ের সন্নিকর্ষ হইলেও 
যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না; এই জন্য মনঃ শ্রবণ করে, দর্শন করে--এইকপ বল। হইয়াছে । 
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(তমোরূপ দোযুক্ত্ব হেতু ) জড়ত্বমোহালসতাপ্রমাদৈঃ (জাভা, অজ্ঞান, আলক্ত 
ও অনবধানতা দ্বারা ) তিরস্কৃতং ( আচ্ছাদিত ) সৎ (হইয়া) হি (নিশ্চিত ) 
উপলভ্যমানং (জ্ঞায়মান ) বাস্তব (€ যথার্থ ) পদার্ধতত্বং ( পদার্থের স্বরূপ ) 
নতুবেত্তি (জানে না ) ॥ ৩১০ 

অন্ুবাদ। অজ্ঞানসম্ভৃত মনঃ যখন রজঃ ও তমোগুণদ্বারা কলুষিত হয়, 
সত্বগুণ-শৃন্ত হয়, এবং তমোরূপ দোষের দ্বারা যুক্ত হওয়ায় ( তমোগুণের 

কাধ্য ) জড়তা, মোহ, আলন্ত ও প্রমাদের দ্বারা আবুত হইয়া থাকে, তখন 
পদার্থ উপলব্ধি করিলেও যথার্থ বস্তম্ব্ূপ জানিতে পারে না! ॥ ৩৬০ 

রজোনোধৈর্ুক্তং যদি ভবতি বিক্ষেপকগুণৈঃ 
প্রতীপৈঃ কামাগ্ৈরনিশমভিভূতং ব্যথয়তি | 

' কথঞ্চিৎ সুন্ষার্থাবগতিমদপি ভ্রাম্যতি ভূশং 
মনো দীপো যদ্বৎ প্রবলমরুতা ধ্বস্তমহিম৷ ॥৩৬১ 

অন্বয়। দীপঃ (প্রদীপ) যদ্বৎ (যেরূপ) প্রবলমরুতা (প্রবল বায়ু 
কর্তৃক) ধ্বস্তমহিম! ( মাহাত্মযশন্ত-_ প্রকাশবিহীন-অতিচঞ্চল ) [ ভবতি-হয় 1, 
[ তদ্বং-সেইরূপ ] মনঃ (মন ) যদি ( যগ্পি) রজোদোষৈঃ (রজোরপদোষের 
দ্বারা ) যুক্তং ( ৰিশিষ্ট ) ভবতি (হয়), [ তহি-_তাহা হইলে ] প্রত্তীপৈঃ ( প্রাতি- 
কুল) কামাগ্ৈঃ ( কামক্রোদপ্রভৃতি ) বিক্ষেপকগুণৈঃ (বিক্ষেপজনক গুণসমূহ 
দ্বার ) অনিশং ( সর্বদা ) অভিভূতং € আবৃত ) [ সৎ-_হইয়া ] [ আত্মানং__ 
জীরকে ] ব্যথয়তি (ব্যথিত করে ) কথঞ্চিৎ (কোন প্রকারে ) সুক্ষার্থাবগতি- 
মদপি (সুস্মবিষয় আত্মাদি জানিতে পারিলেও ) ভূশং ( পুনঃ পুনঃ, অধিকতর- 
রূপে ) ত্রাম্যতি ( ঘুরিয়া বেড়ায় )॥ ৩৬১ 

অন্থবাদ। প্রদীপ যেমন প্রবল বাধুর দ্বারা অতি চঞ্চলভাব (বস্ত প্রকাশে 
অসামর্থ7) ধারণ করে, সেইরূপ মনঃ যদি রজোগুণরূপ দোষ যুক্ত হয়, তাহ! হইলে 
প্রতিকূল কামক্রোধাদি।বিক্ষেপজনক গ্ণসমূহের দ্বারা অভিভূত হইয়া পুরুষকে 
ব্যথিত করে, কোনরূপে অতি সুক্ষ বিষয় অবগত হইলেও [ পরক্ষণে ] তদপেক্ষা 
অধিকভাবে ইতন্ততঃ ধাবিত হয় ॥ ৩৬১ | 

ততে। মুযুক্ষুর্ভববন্ধমুক্ত্য 
রজস্তমোভ্যাঞ্চ তদীয়কার্ষ্যৈঃ | 

বিয়োজ্য চিত্তং পরিশুদ্ধসত্বং 

প্রিয়ং প্রঘত্তেন সদৈব কুর্য্যাৎ ॥ ৩৬২ 
অন্যয়। ততঃ (তজ্জন্ত ) মুমুক্ষুঃ (মুক্তিকাম ) ভববন্ধমুক্ত্যি (সংসার- 

বন্ধন হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত ) রজন্তমোভ্যাৎ (রজঃ এবৎ তমঃ দ্বারা ) 
তদীয়কার্ষ্যৈশ্চ (এবং রজঃ ও তমোগুণের কার্যযসমূহ দ্বার! ) চিত্ত (মনকে ). 
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বিম্োজ্য (বিষুক্ত করিয়া) সদৈব (পর্বদাই) প্রযদ্বেন ( যত্বের সহিত ) পরিশ্তদ্বসত্ং 
( নির্মলসত্ব )[ এবং] প্রিয়ং (গ্রীতিকর-_অনুকূল ) কুর্যযাৎ ( করিবে )॥ ৩৬২ 

অনুবাদ। [ যেহেতু রজঃ ও তমঃ দ্বারা মনঃ বিক্ষিপ্ত হয়] অতএব মুক্তি- 
কাম পুরুষ সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার নিমিত্ত চিত্তকে রজঃ 
ও তমঃ এবং তাহার্দের কার্য মোহ প্রভৃতি হইতে বিযুক্ত করিয়! সর্ব প্রযত্র- 
সহকারে বিশুদ্ধ সত্ব-সমন্বিত গ্রীতিকর কার্য সম্পাদন করিবে ॥ ৩৬২ 

গর্ভাবাস-জনি-প্রণাশন-জরাব্যাধ্যাদিষু প্রাণিনাং 

যদ্দ$খং পরিদৃশ্যতে চ নরকে তচ্চিন্তয়িত্বা মুহুঃ। 
দোষানেব বিলোক্য সর্ববিষয়েঘাশাং বিমুচ্যাভিত- 

শ্চিত্তগ্রন্থিবিমোচনায় স্মতিঃ সত্ব সমালম্বতাম্ ॥৩৬৩ 
অন্বয়। স্থমতিঃ (বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি) প্রাণিনাৎ (জীবসমূহের ) গর্ভা- 

বাস-জনি-প্রণাশন-জরা-ব্যাধ্যাদিযু (গর্ভে স্থিতি, জন্ম, মরণ, জরা, রোগ 
প্রভৃতিতে ) নরকে চ (এবং কুম্তীপাক প্রভৃতিতে) যৎ (যে) ছঃখং 
(ক্লেশ) পরিদৃশ্ততে (দুই হয়) মুহ্ঃ ( পুনঃ পুনঃ.) তত ( তাহ! ) চিন্তষিত্বা 
(চিন্তা করিয়া) দোষান্ এব (দোষ সকলকেই) বিলোক্য (দেখিয়া) 
সর্ববিষয়েষু (সমস্ত বিষয়ে) আশাং (অভিলাষ ) বিমুচ্য (ত্যাগ করিয়া ) 
অভিতঃ (চারিদ্িকে- সকল প্রকারে ) চিত্তগ্রন্থিবিমোচনাঁয় (মনের 
গ্রন্থি (গাঁটু) সমূহের বিনাশের জন্ত ) সত্বং (সত্বগুণকে ) সমালম্বতাং 
(আশ্রয় করুক )॥ ৩৬৩ 

অনুবাদ। মাতৃগর্ভে স্থিতি, জন্ম, মরণ, জরা রোগ প্রভৃতি দ্বার এবং 
নরকে প্রাণিগণের যেরূপ ছুঃখ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া” 
তাহাতে দোষ দর্শন করিয়া, সমস্ত বিষয়ে আকাজ্ষ। নিবৃত্তি করিয়া, 
কামাদি চিত্তগ্রন্থিসমূহের বিনাশের জন্ঠ বুদ্ধিমান লোক | একমাত্র] সত্ব 
গুণকে আশ্রয় করিবে ॥ ৩৬৩ 

চিত্ত-প্রসাদঃ। 
যষেষু নিরতো যস্ত নিয়মেযু চ যত্বতঃ | 

বিবেকিনস্তশ্ত চিত্তং প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৩৬৪ 

অন্বয়। তু(কিস্ত)যঃ (যে) ঘত্বতঃ (যত্ব সহকারে) যমেধু (অহিংস! 
প্রভৃতি পাচটিতে ) নিয়মেযু চ ( এবং শৌচ প্রভৃতি পাচটিতে ) নিরতঃ (যুক্তঃ), 
তশ্ত (সেই) বিবেকিনঃ ( আত্মানাত্ববিবেকশালী লোকের ) চিত্ত (মন) 
প্রসাদং ( প্রসন্নতা-_নিম্ধলতা! ) অধিগচ্ছতি (লাভ করে )॥ ৩৬৪ 
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অস্থ্যাদ। যিনি যত্বসহকারে যম এবং নিয়মে * রত থাকেন সেই আত্মা- 
নাত্মবিবেকী পুরুষের চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩১৪ 

আম্রীং সম্পদং ত্যত্তা। ভজেদ্যো৷ দৈবসম্পদমূ্। 
মোক্ষৈককা জয়া নিত্যং তস্য চিত্তং প্রসীদতি ॥৩৬৫ 

অন্বয়। যঃ (যেব্যক্তি) মোক্ষেককাজ্কয়। (একমাত্র মোক্ষের ইচ্ছায় ) 
আস্মরীং (অন্থুর সম্বন্ধীয় ) সম্পদৎ (দত্ত দর্প প্রভৃতি ) ত্যন্তা (ত্যাগ করিয়া ) 
নিত্যং (সর্বদা ) দৈবসম্পদৎ (দেবসন্বন্বীয় সম্পৎ__অভয়, অহিৎসা প্রভৃতি 
সম্পত্তি) ভজেৎ (ভজন! করে-__আশ্রয় করে ) তন্ত (তাহার ) চিত্ত (মনঃ) 

প্রসীদতি (প্রসন্ন হয় ) ॥ ৩৬৫ 
অন্ুবাদ। যিনি মোক্ষলাভের আকাজ্ষায় আস্মগী সম্পদকে পরিত্যাগ 

পূর্বক সতত দৈধী সম্পদকে 1 ভজন! করেন, তাহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ 
করে ॥ ৩৬৫ 

পরদ্রব্য-পরদ্রোহ-পরনিন্দা-পরস্ত্রিয় । 
নালম্বতে মনে যস্ত তন্ত চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৬ 

অন্থয়। যন্ত ( ধীহার ) মনঃ (চিত্ত ) পরভ্্ব্-পরজ্রোহ-পরনিন্দা-পরস্ত্রিয়ঃ 
(অন্তের দ্রব্য, অন্তের প্রতি অপকার, অন্তের কুৎসা, অন্তের নারী) ন 
আলম্বতে (বিষয় করে না) তন্ত (তাহার ) চিত্ত (মনঃ ) প্রসীদতি (স্বচ্ছতা 
লাভ করে )॥ ৩১১ 

অনুবাদ। ধাহার চিত্ত পরদ্রব্যে, পরজ্রোহে, পর-নিন্দায় ও পরস্ত্রীতে 
আসক্ত না হয়, তাহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৬ 

* তাঁৎপর্য্য। অহিংসা, সতা, অন্তেয় ( চুরি না কর1), ব্রহ্মচর্যা ও অপরিগ্রহ (জীবনরক্ষার 

অতিরিক্ত বন্তর প্রতিগ্রহ না কর!) এইগুলিকে ষম বলে। শোৌঁচ, সন্তোষ, তপস্তা, স্বাধ্যায় 
(মস্ত্রজপ কিংবা মোক্ষ শাস্ত্রের অধ্যয়ন ) ও ঈশ্বর প্রণিধান (সমস্ত ক্রিয়াফল ঈশ্বরে অর্পণ ) 
এইগুলিকে নিয়ম বলে। অহিংসাসত্যার্তয়ব্রহ্গচর্যযাপরিগ্রহা যমাঃ শৌচ-সন্ভোষতপঃ- 
স্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ॥ ২৩২ । পাতঞ্জল সুত্র । 

1 তাৎপর্য । ভগবদ্গীতায় নবম অধ্যায়ে দেবী, আহ্রী এবং রাক্ষপী এই তিন প্রকার 
সম্পদের কথা বলিয়াছেন। ঘোড়শ অধ্যায়ে--তাহ। বিস্তৃতরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন ।-- 
দৈবী সম্পদ্ যথা-_ ঠা 

অভয়ং সন্বলংশুদ্ধিজ্ঞীনযোগ-ব্যবস্থিতিঃ। 
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্॥ ১ 
অহিংস সত্যমক্রোধস্তযাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্ ! 
দয়! ভূতেঘলোলুপ্ত,ং মার্দবং ত্রীরচাপলম্ ॥ ২ 
তেজঃ ক্ষম! ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহে। ন]তিমানিতা। 
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্ত ভারত ॥ ৩ 
আন্ুরী সম্পদ যথা-_. 
দস্তে! দর্পোহভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতন্ত পার্থ! সম্পদমানুরীম্ ॥ ৪ 
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আত্মবগ সর্বভূতেষু যঃ সমত্বেন পশ্যতি। 

স্থখং দুঃখং বিষেকেন তস্ত চিত্ত প্রনীদতি ॥ ৩৬৭ 
অন্বয় । যঃ ( ধিনি ) আত্মবৎ (নিজের মত ) সর্কভূতেষু (সকল জীবে ) 

সমত্বেন (তুল্যরূপে ) স্থৎ (শন্ম) ভ্রথখৎ (অন্গথ ) বিবেকেন (বিচার 
দ্বার!) পশ্ততি ( দেখেন ) তন্ত (তীহার ) চিত্ত (মনঃ) প্রসীদতি ( প্রসন্নতা 
লাভ করে )॥ ৩৬৭ 

অনুবাদ । যিনি সমস্ত জীবে আপনার স্তায়--অভেদে বিবেক সহকারে 
সুখ ও দুঃখ নিরীক্ষণ করেন, তাহার চিত্ত প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৭ 

অত্যন্তং শ্রদ্ধয়া তক্ত্যা গুরুমীশ্বরমাত্বনি | 

যে৷ ভজত্যনিশং ক্ষাস্তস্তস্ত চিত্তং প্রসীদতি ॥ ৩৬৮ 
অন্বয়। যঃ (যে) ক্ষান্তঃ (ক্ষমাশীল পুরুষ ) আত্মনি ( আত্মাতে ) 

অত্যন্ত ( অধিক ) শ্রদ্ধয়া ( অন্ুরাগের সহিত ) ভক্ত্যা (ভক্তি-সহকার ) 
গুরুম্ (গুরুকে) [এবং] ঈশ্বর ( পরমেশ্বরকে ) অনিশং (সতত) 
ভজতি (ধ্যান করেন, পৃজা করেন ) তন্ত ( তাহার ) চিত্ত ( মনঃ ) প্রসীদতি 
(গ্রসন্নতা লাভ করে )॥ ৩৬৮ 

অনুবাদ। যে ক্ষমাশীল পুরুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত আত্মায় 
( আপনাতে ) গুরু এবং ঈশ্বরকে সতত উপাসনা করেন তীহার চিত্ত 
প্রসন্নতা লাভ করে ॥ ৩৬৮ ৃ 

শিষ্টাম্নমীশার্চনমার্ধ্যসেবাং 

তীর্ঘাটনং স্থাশ্রমধর্ম্মনিষ্ঠাম্ । 
, যমানুষক্তিং নিয়মানু বৃত্তিং 

চিততপ্রসাদায় বদত্তি তজ্জ্ঞাঃ ॥ ৩৬৯ 
অন্বয়। তজজ্ঞাঃ (যমাদিবিষয়ে অভিজ্ঞ মনীষিগণ) শিষ্টান্নং ( যজ্ঞাবশিষ্ট 

অন্নতক্ষণ ) ঈশাচ্চনং ( ঈশ্বরারাধনা ) আধ্যসেবাং (শ্রেষ্ঠজনের সেবা )" 
তীর্থাটনং (তীর্ঘভ্রমণ ) স্বাশ্রমধর্্মনিষ্ঠাং (নিজ নিজ আশ্রম-ধর্মে অনুরাগ ) 
যমান্থষক্তিৎ (যমে আসক্তি) [ এবং] নিয়মান্ুবৃত্তিৎ (নিয়মের অনুবৃত্তি-_ 
অনুসরণ ) চিত্তপ্রসাদায় ( মনের প্রদক্নতার জন্য ) বদস্তি (বলেন )॥ ৩৬৯ 

অন্ুবাদ। ব্রঙ্গবিৎ পপ্ডিতগণ যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন তোজন, ঈশ্বরের আরাধনা, 
আর্ধগণের সেবা, তীর্ঘভ্রমণ, স্বন্ব আশ্রমধর্ম্নে অনুরাগ (যিনি যে আশ্রমে 
আছেন, তাহার সেই আশ্রমধর্মের প্রতি অন্থরাগের দৃঢ়তা )* যমে আসক্তি 
এবং নিয়মের অনুদরণ (দেবা ) এইগুলিকে চিত্তপ্রসাদের হেতু বলিয়া 
থাকেন ॥ ৩৩৯ 



১৪৪ সর্ধবেদান্ত-সিদ্ধা স্ত-সারসংগ্রহঃ | 

সত্ৃবৃদ্ধিহেতৃঃ | 

কট ভ্রনবণাত্যুষ্ণতীক্ষরতক্ষবিদাহিনঃ । 
পুতি-পত়্যুষিতাদীনাং ত্যাগঃ স্বীয় কল্পতে ॥& ৩৭০ 

অন্বয়। কটুক্নলবণাত্যুষ্ণতীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ ( অতিকটু-_নিম্বপ্রসতি, অতি 
অল্প--অত্যন্ত টক্, অতি লবণ-__অত্যন্ত লবণ, অত্যুষ্ণ-_অত্যন্ত গরম, অতি 

তীক্ষ-_মরিচ্যাদী, অতিরুক্ষ__কন্ঠু, কোদ্রব প্রভৃতি, অতি বিদাহী-- 
সর্ধপাদি ) পুতিপয্যুষিতাদীনাং ( পুতি-ছূর্গন্ধ, পরু[ষিত-বাসি-দিনাস্তরে 
পক দ্রব্য-_এই সকলের ) ত্য।গঃ ( বর্জন ১ সত্বায় ( সত্বগুণের নিমিত্ত ] কল্পতে 
(যোগ্য হয় )॥ ৩৭০ 

অনুবাদ । অতিকটু, অতি অগ্্র অতি লবণ, অতি উষ্ণ, ও অতি বিদাহী 
এবং ছুর্ন্ধা ও পর্ুষিত-ঈদৃশ দ্রব্যসমৃহের পরিবর্জন সত্বগুণের হেতু 
হইয়া থাকে ॥ ৩৭৯ 

শ্রুত্য। সত্বপুরাণানাং সেবয়া সত্তবস্তনঃ | 

অনুবৃত্য। চ সাধূনাং সত্বরৃতিঃ প্রজায়তে ॥ ৩৭১ 

অন্বয়। সত্বপুরাণানাং ( সত্বপ্রধান পুরাণসমূহের ) শ্রুত্যা (শ্রবণের দ্বার! ) 
সত্ববস্তনঃ (সত্বগুণপ্রধান দ্রব্যের ) সেবয়! (ব্যবহারের দ্বারা ) সাধূনাৎ অন্ধুবৃত্তা 
চ (এবং সঙ্জনগণের সেবা অনুসরণ দ্বারা) সত্ববৃত্তিঃ (চিত্তের সত্বগুণে 
পরিণতি ) প্রজায়তে (হয় ) ॥ ৩1১ 

অন্থুবাদ। সত্বগুণ-প্রধান পুরাণ-সমূহের শ্রবণ, সত্প্রধান দ্রব্যের সেবা 
এবং সাধুগণের অন্ুবৃত্তি--অন্ুসরণের দ্বারা সত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭১ . 

যন্ত চিততং নির্ব্বষয়ং হৃদয়ং যন্ত শীতলমূ। 

তস্য মিত্রং জগৎ সর্ববং তস্য মুক্তিঃ করস্থিতা ॥৩৭২ 

অন্বয়্ । যন্ত (যে পুরুষের) চিত্ত ( মনঃ) নির্বিষয়ৎ ( বিষয়শুন্ত ) যন্ত 
(বাহার) হৃদয় ( মন$) শীতলং ( রক্রস্তমোগুণ-বিহীন ) তম্ত (তাহার) 
সর্বৎ (সমস্ত) জগৎ ( পৃথিবী ) মিত্রৎ € সুন্ধৎ); তন্ত (তাহার ) মুক্তিঃ (মোক্ষ ) 
করস্থিত। ( হস্তস্থিতা-_অনায়াস-লভ্য ) ॥ ৩৭২ 

অন্গবাদ। যাহার মনঃ বিষয়শূন্ত, ষাহার অন্তঃকরণ শীতল (সত্বপগুণ- 
পুর্ণ ), সমস্ত জগৃৎ তাহার মিত্র এবং মোক্ষ তাহার নিকট অনায়াস-লভ্য ॥ ৩৭২ 

হিতপরিমিতভোজী নিত্যমেকানস্তসেবী 

সকদুচিতহিতোক্তিঃ ব্বল্পনিদ্রোবিহারঃ | . 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | ১৪৫ 

অন্ুনিয়মনশ্ীলে! যে। ভজত্যুক্তকালে 

স লভত ইহ শীঘ্রং সাধু চিত্ত গ্রসাদম্ ॥ ৩৭৩ 
অন্থয় । নিত্যৎ (সর্বদ।--প্রতিদিন ) হিততপরিমিতভোজী (চিতকর 

এব* কম ব৷ বেশী নয় এরূপ ভোজনশীল ) একান্তসেবী ( নির্জনম্থানে অবস্থিত ) 
সরুদছচিতাহিতোক্তিঃ (অল্প অথচ যথার্থ ও প্রিয় বাক্য প্রয়োক্তা ) স্বব্পনিদ্রাবিহারঃ 
(যাহার নিদ্রা এবং ভ্রমণ অল্প) অন্ুনিয়মনশীলঃ (যিনি অন্ুগতরূপে নিয়মন-_ 
ইন্দিয়-সংযমন-তৎপর ) যঃ (যিনি ) উক্তকালে ( যথাকালে ) ভজতি ( তজনা 
করেন, অর্থাৎ গুরুদেবতার ও ঈশ্বরের বন্দন। করেন ) সঃ (তিনি ) ইহ (এই 
সংসারে ) শীঘ্রৎ ( অচিরে ) সাধু (ভালরূপে) চিত্ত প্রসা্দং (মনের প্রসপ্নতাকে ) 
লভতে (লাভ করেন ) ॥ ৩৭৩ 

অনুবাদ। যিনি সতত হিতকর ও পরিমিত দ্রব্য ভোজন করেন, নির্জন- 
স্থানে অবস্থান করেন, যিনি পরিমিত অথচ যথার্থ ও প্রিয়বাক্য প্রয়োগ 
করেন, ধাহার নিদ্রা ও বিহার অল্প, যিনি নিয়মিত ভাবে ইন্দ্িয়-সং্যমন- 
তৎপর এবং যথ!কালে দেবতার আরাধনা করেন, এই সংসারে তিনি শীঘ্রই 
সম্যক্রূপে চিত্তের প্রসম্নত৷ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭৩ 

চিত্তপ্রসাদেন বিনাবগন্তং 

বন্ধং ন শরুোতি পরাত্মতত্ম্ | 

তত্বাবগত্য। তু বিনা বিমুক্তি- 

নন সিধ্যতি ব্রহ্মলহত্রকোটিযু ॥ ৩৭৪ 
অন্বয়। [ জনঃ-_-লোক ] চিত্তপ্রসাদেন বিনা €( মনের প্রসন্নতা ব্যতীত ) 

বন্ধং ( বন্ধন ) [ তথ] পরাত্মতত্বং (পরমাত্মার স্বরূপ ) অবগন্তং (জানিতে ) 
ন শকোতি (পারে না), তু (কিন্তু) তত্বাবগত্যা ( তত্বজ্ঞান ) বিন! (ব্যতীত ) 
রদ্ষসহশ্রকোটিযু (ব্রন্মার-_হিরণ্যগর্ভের সহশ্রকোটি জন্মেও অর্থাৎ এক হাজার 
কোটি বার হিরণ্যগর্ভ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেও) বিমুক্তিঃ (মোক্ষ) ন 
সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না )॥ ৩৭৪ 

অনুবাদ । চিত্রপ্রসন্নতা ব্যতীত [কেহ] বন্ধন এবং পরমাত্মার স্বরূপ 
অবগত হইতে পারে না, তত্বজ্ঞান ব্যতীত সহ্ত্র কোটিবার ব্রহ্ম! হইলেও 
মুক্তিলাভ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩৭৪ 

মনোহপ্রসাদঃ পুরুষস্য বন্ধে! 

মনঃপ্রসাদে! ভববন্ধমুক্তিঃ। 

মনঃগ্রসাদাধিগমায় তম্মা- 

ম্মনোনিরাসং বিদধীত বিদ্বান্॥ ৩৭৫ 
৯৪ 



১৪৬ সব্ধর্বেদান্ত সিদ্ধানু-সারসংগ্রহঃ | 

অন্বয়। মনোহ্প্রসাদঃ (মনের অগ্রসরতা ) পুরুষস্ত (পুরুষের ) বন্ধ: 
(বন্ধন) মনঃপ্রসাদঃ (মনের প্রসন্নতা) ভববন্ধমুক্তিঃ (সংসারবন্ধন হইতে 
মোক্ষের কারণ)) তন্মাৎ (সেইজন্য ) বিদ্বান ( পণ্ডিত ) মনঃপ্রসাদাধিগমায় 
ঘেনের প্রসন্নতা লাভের জন্য ) মনোনিরাসং ( চিত্তবৃত্তিনিরোধ ) বিদধীত 
(বিধান করিবে )॥ ৩৭৫ 

অনুবাদ। চিত্তের অপ্রসন্নত! পুরুষের বন্ধের কারণ এবং মনের প্রসক্নতাই 
সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির হেতু; তজ্ন্ত পণ্ডিতব্যক্তি চিত্তের প্রসন্নতা 
লাতের নিমিত্ত চিত্তের নিরোধ সম্পাদন করিবেন ॥ ৩৭৫ 

প্রাণময়-কোঁশঃ 

'পঞ্চানামেব ভূতানাং রজোইংশেভ্যোহভবন্ ক্রম । 

বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থানি কর্মেন্দরিয়াণ্যন্থ ॥ ৩৭৬ 

অন্বয়। পঞ্চানাং (পাঁচটি) ভূতানাং (আকাশাদির ) রজোইংশেভ্যঃ 
এব (রজোভাগ হইতেই ) অনুক্রমাৎ (যথাক্রমে ) বাক্পাণিপাদপাযূপস্থানি 
( ঝকা, &স্ত. চরণ, মলতাগন্থান ও পুরুষের শিশ্ন ) কম্েজ্িয়াণি ( কর্দেন্তিয়- 
সমূহ ) অভবন্ (উৎপন্ন হইয়াছে )॥ ৩৭৬ 

অন্থুবাদ। আকাশাদি পাঁচটি ভূতের রজোভাগ হইতেই যথাক্রমে বাক্ 
পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্শোন্দ্রিয় উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৭৬ 

সমস্তেভ্যে৷ রজোহংশেভ্যে। ব্যোমাদীনাং ক্রিয়াতবকাঃ | 

প্রাণাদয়ঃ সঘুৎপন্নাঃ পঞ্চা প্যান্তর-বাযবঃ ॥ ৩৭৭ 

অন্থয়। ব্যোমাদীনাৎ ( আকাশাদির ) সমস্তেভ্যঃ (সমষ্টিপ্রাপ্ত ) রজো- 
ইংশেভ্যঃ (রজোভাগ হইতে ) ক্রিয়াত্মকাঃ (ক্রিয়াস্বভাঁব ) পঞ্চ (পাঁচটি) 
প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি ), আস্তরবায়বঃ অপি ( অভ্যন্তরশ্থিত বাযু- 

সকলও ) সমুৎপন্নাঃ (জন্মিয়াছে )॥ ৩৭৭ 
অন্থবাদ। আকাশ বাু প্রভৃতির সংমিলিত রজোভাগ হইতে ক্রিয়াম্বভাব 

প্রাণাদি পাঁচটি বায়ুও উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৩৭৭ 

প্রাণঃ প্রাগ্গমনেন স্যাদপানোইবাগ্গমেন চ। 
ব্যানস্ত বিশ্বগ্গমনাছুৎজ্রান্ত্যোদান ইস্যুতে ॥ ৩৭৮ 

অন্বয়। | স এক এব বাযুঃ-সেই একই বায়ু) প্রাগ্গমনেন (ঞ্সগ্রে 
গমন করে-_হৃদয় হইতে মুখ নাঁসিকা পর্য্যন্ত গমন করে বলিয়া ) প্রাণ; 
( প্রাণ এই নামক ) স্যাঁৎ হেয়) ;* অবাকৃগমেন চ €( এবং নিয়দিকে গমন করে-_ 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধানস্ত-সারসংগ্রহঃ | | ১৪৪ 

নাভি হইতে পাদতল পর্যন্ত গমনশীল' বলিয়া) অপানঃ (অপান-নামক ) 
[স্তাৎস্হয় ]; [ পরন্ত ] বিশ্বগ গমনাৎ ( সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকায় ) ব্যানঃ 
(ব্যাননামক ) উৎক্রাস্ত্যা (রসাদিকে উদ্ধে লইয়া যায় বলিয়া ) উদ্দানঃ 
(উদান এই নাম ) ইম্যতে (ইষ্ট হয় )॥ ৩৭৮ 

অনুবাদ । [একই বায়ু] হৃদয় হইসে মুখ নাসিকা পর্যস্ত গমন করে 
বলি! তাহাকে প্রাণ, নিয়দিকে গমন করায় অপান, সমস্ত শরীর-বৃত্তি 
বলিয়া ব্যান এবং রসার্দির উর্ধনয়ন করে বলিয়া উদান নামে অভি- 
হিত হয় ॥ ৩৭৮ 

অশিতান্নরসাদীনাং সমীকরণ-ধন্মতঠ | 

সম।ন ইত্যভিপ্রেতো বায়ুর্যস্তেযু পঞ্চম? ॥ ৩৭৯ 

অন্বয়। অশিতান্নরসাদীনাৎ (তৃক্ত অন্নরস প্রভৃতির ) সমীকরণধর্মতঃ 
( একীকরণ ধর্ম থাকায় ) সমানঃ ( সমান ) ইতি (ইহা ) অভিপ্রেতঃ (ইষ্ )) 
বঃ (যে সমান নামক বায়ু) তেষু (প্রাণাদি বায়ুর মধ্যে ) পঞ্চমঃ / পঞ্চ সংখ্যার 
পূরণ ) ॥ ৩৭৯ 

অনুবাদ । ভুক্ত অন্নরস প্রভৃতির একীকরণ রূপ কাঁধ্য বশতঃ ইহাকে সমান 
বলে, ইহাই প্রাণাদি বায়ুর মধ্যে পঞ্চম বলিয়! কথিত হয় ॥ ৩৭৯ 

ক্রিষ়ৈব দিশ্যতে প্রায়ঃ প্রাণকর্েক্দিয়েষলমূ । 
ততস্তেষাং রজো ইংশেভ্যে। জনিরঙ্গীকৃতা বুধৈঃ ॥৩৮০ 

অন্বপ্ন। প্রাণকর্শেন্দিয়েযু (প্রাণপঞ্চক এবং কর্ম্মেন্দ্রয় পাঁচটিতে ) 
প্রায়ঃ (প্রায়ই-_সর্বদা ) ক্রিয়া এব (চলনাদি ব্যাপারই ) অলং ( প্রাচুর্য্য- 
রূপে ) দিশ্ততে ( কথিত হয় ); ততঃ ( সেই জন্য ) বুধৈঃ ( পণ্তিতগণ কর্তৃক ) 
তেষাং ( আকাশাদির ) রজোহংশেভ্যঃ (রজোভাগ হইতে ) জনিঃ ( উৎপত্তি ) 
অঙ্গীকৃতা (স্বীকৃত হইয়াছে )॥ ৩৮০ 

অনুবাদ । প্রাণপঞ্চকে এবং পাঁচটি কর্মশেন্দিয়ে বহুল পরিমাণে ক্রিয়া 
পরিদৃষ্ট হয়, এজন্য পণ্তিতগণ আকাশাদির রজোভাগ হইতে তাহাদের উৎপত্তি 
স্বীকার করিয়া! থাকেন ॥ ৩৮০ 

রাজসীং তু ক্রিয়াশক্তিং তমঃশক্তিং জড়াত্মিক।মূ |. 
প্রকাশরূপিণীং সত্বশক্তিং প্রাহুর্মহূ্ষয়ঃ ॥ ৩৮১ 

অন্বয়। তু (পরন্ত) মহর্যয়ঃ ( মহষিগণ ) ক্রিয়াশক্তিৎ ( কার্)সামর্থযকে ) 
রাজসীৎ ( রজোগুণাম্মিক। ) [ আছঃসবলেন ]; তমঃশক্তিৎ ( তমোগুথকে ) 
জড়াত্মিকাং ( জড়ত্বভাব ) [ আহুঃ-বলেন 1]; সন্বশক্তিৎ ( সত্বগুণশক্তিকে ) 
প্রকাশরূপিণীৎ ( প্রকাশম্বভাব ) প্রাঃ ( বলিয়া থাকেন ) ॥ ৩৮১ 
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অন্ুবাদ। মহিগণ ক্রিয্নাশক্তিকে রজোগুণের কার্ধ্য, তমঃশক্কিকে জড়- 
স্বতাঁৰ এবং সত্ত্বশক্তিকে প্রকাশম্বভাঁব বলিয়া থাকেন ॥ ৩৮১ 

এতে প্রাণাদয়ঃ পঞ্চ পঞ্চকর্মেন্জিয়ৈঃ সহ। 
ভবেৎ প্রাণময়ঃ কোশঃ স্ুলে। যেনৈব চেষ্টতে ॥৩৮২ 

অন্বয়। পঞ্চকর্শেক্দ্িয়ৈঃ (বাগাদি পাঁচটি কর্শেন্দ্িয়ের ) সহ (সহিত ) 
এতে (এই ) প্রাণাদয়ঃ (প্রাণ, অপান প্রভৃতি ) পঞ্চ (পাঁচটি বায়ু) প্রাণময়ঃ 
(তন্লামক ) কোশঃ (কোশের স্তার় আবরক বলিয়া কোশ) ভবেৎ (হয়)) 
[ স চ-্সেই প্রাণময় কোশ ] স্কুলঃ (স্থল); যেন এব (যাহা দ্বারাই ) 
[ লোকঃ.লোকে ] চেষ্টতে (চেষ্টা করে )॥ ৩৮২ 

অনুবাদ। বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্শেন্দিয় এবং প্রাণাদি পাঁচটি বাষুকে 
প্রাণময় কোশ বলা যায়, ইহ! স্থল এবং লোকে ইহা দ্বারাই চেষ্ঠা করিয়া 
থাকে ॥ ৩৮২ 

যদ্যন্লিষ্পাদ্যতে কর্ম্ম পুণ্যং বা পাঁপমেব বা । 

বাগাদিভিশ্চ বপুষা তু প্রাণময়কর্তৃকম্ ॥ ৩৮৩ 
অন্বয়। বাগাদিভিঃ ( বাক্ প্রভৃতি দ্বার! ) বপুষ! চ (এবং শরীবের দ্বারা ) 

পৃণ্যং বা ( কি শুভ ) পাপমেব বা (কি অশুভ ) যদ্যৎ (যেষে) কর্ম ( কর্ম) 
নিম্পাগ্ভতে (পুরুষ কর্তৃক সম্পাদিত হয়) তৎ (সে সমুদায় কন্ম) প্রাণময়- 
কর্তৃকম্ (প্রাণময় কোশ তাহার কর্তা )॥ ৩৮৩ 

'অনুবাদ। বাক্ প্রভৃতি এবং শরীরের দ্বারা বে যে পুণ্য কিংবা পাপ কর্ন 
অনুষ্ঠিত হয়, প্রাণময় কোশই তৎ-সমুদায়ের কর্তা ॥ ৩৮৩ 

বায়ুনোচ্চালিতে। বৃক্ষে। নানারূপেণ চেষ্টতে। 
তম্মিন্ বিনিশ্চলে সোইপি নিশ্চল? স্তাদ্যথ। তথা ॥৩৮৪ 

প্রাণকর্নেক্ডিয়ৈর্দেহঃ প্রের্যযমাণঃ প্রবর্ততে । 
নানাক্তিয়াস্ সর্বত্র বিহিতাবিহিতাদিযু ॥ ৩৮৫ 

অন্থয়। যথা (যেরূপ) বায়ুনা (পবন কর্তৃক ) উচ্চালিতঃ ( বিশেষরূপে 
চালিত ) বৃক্ষঃ ( তরু ) নানারূপেণ ( বিভিন্ন প্রকারে ) চেষ্টতে (চেষ্টা করে, 
ক্রিয়া করে) তন্মিন (সেই-_বায়ু) বিনিশ্চলে (নিশ্চল হইলে ) সোহপি 
( সেই-বৃক্ষশু ) নিশ্চলঃ (স্থির ) স্তাৎ (হয় ), তথা (সেইরূপ ) প্রাণকর্োন্িয়ৈঃ 
(প্রাণপঞ্চক ও কর্মেন্র্িয় পাঁচটি কর্তৃক ) প্রেধ্যমাণঃ (প্রেরিত হইয়া ) সর্বত্র 
( সকল স্থলে ) বিহিতাবিহিতাদিষু ( শান্্রবিহিত এবং অবিহিত ) নান ক্রিয্াসথ 
( বিবিধ ক্রিয়াতে ) প্রবর্তিতে (প্রবৃত্ত হয় ) ॥ ৩৮৪-_-৩৮৫ 

অনুবাদ। যেরূপ বাযুচাঁলিত তরুবুর নাঁনাপ্রক।র চেষ্টা (ব্যাপার ) করিয়া 
থাকে, বায়ু নিশ্চল ভাব ধারণ করিলে বৃক্ষও স্থির হয়, তদ্রুপ শরীর. প্রাণ 
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পঞ্চক ও কর্মেন্রিয়-পঞ্চক-কর্তৃক পরিচালিত হইয়! সর্বত্র বিহিত ও অবিহিত 
নানাবিধ ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৩৮৪--৩৮৫ 

কোশত্রয়ং মিলিত্বৈতদ্বপু স্তাৎ সূল্ষমমাত্মনঃ | 
অতিসুন্মতয়া লীনস্তাত্মনে! গমকত্বতঃ ॥ ৩৮৬ 
লিঙ্গমিত্যুচ্যতে স্থুলাপেক্ষয়া সুক্ষনমিষ্যতে । 
সর্ববং লিঙ্গবপুর্জাতমেকধী বিষয়ত্বতঃ ॥ ৩৮৭ 

সম্টিঃ স্যাৎ তরুগণঃ সামান্যেন বনং যথা । 
এত সমক্ট 'অপহিতং চৈতন্যং সফলং জণ্ড ॥ ৩৮৮ 

অন্বয়। এতৎ ( এই) কোশত্রয়ং (তিনটি কোশ-_বিজ্ঞানময়, মনোময় ও 
প্রাণময় ) মিলিত্বা (মিলিত হইয়া ) অতিহ্ক্মতয়। ( অতিস্ন্ম বলিয়। ) আত্মনঃ 
(আত্মার) সুক্ষ বপুঃ সক্ষম শরীর) স্তাৎ (হয়); লীনস্ত (লীন-_ছুরবগাহ) আত্মনঃ 

(আত্মার ) গমকত্বতঃ ( অন্ুমাপকত্ব প্রযুক্ত ) লিঙ্গ, ( লিঙ্গশরীর ) ইতি (ইহা) 
উচ্যতে ( কথিত হয় ); স্থুলাপেক্ষয়া (স্থলশরীরকে অপেক্ষা করিয়া ) সুক্ষং 
(স্ক্মশরীর ) ইয্যতে ( অভিপ্রেত হয় ); [ এইরূপে ] সর্বং ( সমস্ত ) লিঙ্গবপুঃ 
( লিঙ্গ শরীর ) জাতং (উৎপন্ন হইয়াছে); একধীবিষয়ত্বতঃ ( এক জ্ঞানের গোচর 
বলিয় ) সমষ্টি ( একরূপ )স্তাৎ (হয়); বথা (যেমন ) তরুগণঃ ( বুক্ষগণ ) 
সামান্তেন (জাতিরূপে ) বনং (বন এই একরপত্ব) স্তাৎ হয়); 
[পণ্ডিতগণ] এতৎ (এই ) সমষ্ন্ূপহিতং (সমষ্টি লিঙ্গশরীর দ্বারা উপিত ) 
চৈতন্তং (চেতনাশক্তি) সফলং (সফল এই সংজ্ঞাযুক্ত ) জণ্ডঃ (বলিয়া 
গাকেন )॥ ৩৮৬--৩৮৭-- ৩৮৮ 

অনুবাদ । বিজ্ঞানময়, মনোময় ও প্রাণময় এই তিনটি কোশ মিলিত 
হইলে তাহাকে আত্মার হুন্ষমশরীর বল! হয়, অতি সুক্ষ বলিয়া তাহাকে হুক 
শরীর এবং আত্মার অন্ুুমাপক বলিয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত কর! হয় 
এবং স্কুলশরীর অপেক্ষা হুক বলা হইয়া থাঁকে। এইরূপে সমস্ত লিঙ্গশরীর 
উৎপর হইয়াছে। একবুদ্ধির (হিরণ্যগর্ভের জ্ঞানের ) বিষয় বলিয়া! তাহাকে 
সমষ্টি বল! হয়, যেমন বুক্ষসমূহ জাতিরূপে “বন” বলিয়! ব্যবহৃত হয়। পণ্ডি- 
তেরা.এই সমষ্টি-উপহিত চৈতন্তকে 'সফল' বলিয়। থাকেন ॥ ৩৮৬--৩৮৭ "৩৮৮ 

হিরণ্যগর্ভঃ সুত্রাত্বা প্রাণ ইত্যপি পণ্ডিতাঃ। 
হিরগয়ে বুদ্ধিগর্ডে প্রচকাস্তি হিরণ্যবৎ ॥ ৩৮৯ 

হিরণ্যগর্ভ ইত্যস্ত ব্যপদেশস্ততো৷ মতঃ। 
সমস্তলিঙ্গদেহেযু সুত্রবন্ম ণিপঙ্ক্তিযু ॥ 
ব্যাপ্য স্থিতত্বা সূত্রাত্মা প্রাণনাৎ প্রাণ উচ্যতে ৩৯০ 
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অন্বয়। পণ্ডিতাঃ (পণ্তিতগণ ) হিরণ্যগর্ভঃ নুত্রাত্থা প্রাণ; (হিরণ্যগর্ভ, 
হুত্রাত্মা, প্রাণ) ইত্যপি (ইহাও) [ জণ্ডঃশ্বলিয়! থাকেন ]1 হিরণায়ে 
(স্থবর্ণবর্ণ ) বুদ্ধিগর্ডে (বুদ্ধির মধ্যে ) হিরণ্যবৎ (সুবর্ণ তুল্য) প্রচকাস্তি (শোভ। 
পান ), ততঃ (সেইজন্ত ) অন্ত ( ইহার ) হিরণ্যগর্ভ ইতি ( হিরণাগর্ভ এই ) 
ব্যপদেশঃ ( ব্যবহার ) মতঃ (অভিমত ); মণিপঙ্ক্তিযু ( রত্বশ্রেণীতে ) সথত্রবৎ 
(তার মত ) সমস্তলিঙ্গদেহেযু (সকল লিঙ্গশরীরে ) ব্যাপ্য (ব্যাপ্ত হইয়া) 
স্থিতত্বাৎ ( থাকে বলিয়া ) সুত্রাত্মা (স্থত্রাত্মী এই নাম) [ উচ্যতে-কথিত 
হয়]) প্রাণনাৎ (শ্বাসাদি ক্রিয়া করে বলিয়! ) প্রাণঃ ( প্রাণসংজ্ঞা ) উচ্যতে 
(কথিত হয় )॥ ৩৮৯-_-৩৯০ 

অনুবাদ । 'ইহাকে হিরণ্যগর্ভ, হ্ত্রাত্বা ও প্রাণ বল! যায়। স্ুবর্ণময় অস্তঃ- 
করণে স্বর্ণের স্তায় প্রকাশিত হওয়ায় [ ইনি ] হিরণ্যগর্ভ নামে ব্যবহৃত হুন ; 
মণিশ্রেণীতে হ্ত্রের স্তায় সমস্ত লিঙ্গশরীরে ব্যাপ্ত হইয়! অবস্থিতি করেন বলিয়। 
[ ইহাকে ] হ্ত্রাত্া বল! হইয়া থাকে এবং শ্বাসাদিক্রিয়া করায় [ ইহাকে ] 
প্রাণ বলা যায় ॥ ৩৮৯-_-৩৯০ 

নৈকধীবিষয়ন্বেন লিঙ্গং ব্যষ্টি ভরবত্যথ | 
যদেতদ্ব্যষ্ট্যপহিতং চিদাভাস-সমন্বিতম্ ॥ ৩৯১ 
টচৈতন্কং তৈজম ইতি নিগদন্তি মনীষিণঃ | 

তেজোময়ান্তঃকরণোপাধিত্বেনৈষ তৈজস% ॥ ৩৯২ 
অন্বয়। অথ (অনন্তর) নৈকধীবিষয়ত্বেন (অনেক বুদ্ধির বিষয় বলিয়! ) 

লিঙ্গং (লিঙ্গশরীর ) ব্যষ্টি (ভিন্ন ভিন্ন ) ভবতি (হয় ); যৎ (যে) এতৎ (এই) 
ব্যট্যপহিতৎ (ব্যষ্টি লিঙ্গশরীর -উপহিত ) চিদাভাস-সমন্বিতম্ (অন্তঃকরণে প্রতি- 
বিশ্বযুক্ত ) চৈতন্তং ( চেতনা-শক্তিকে ) মনীধিণঃ (মনীষিগণ ) তৈজসঃ (ৈজস) 
ইতি (ইহা) নিগদস্তি (বলিয়া থাকেন ); তেজোময়ান্তঃকরণোপাধিত্বেন 
( তেজোময় অন্তঃকরণ ইহার উপাধি বলিয়া ) এষ; (ইহা ) তৈজসঃ (তৈজস- 
নামক )॥ ৩৯১--৩৯২ 

অন্ুবাদ। ব্যক্তি ভেদে ( পুরুষভেদে ) অনেক জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় এই 
লিঙ্গশীর ব্যষ্টি বলিয়া! বাবহৃত হয়, এই ব্যষ্টি ল্ঙিশরীরোপহিত চিদাভাসযুক্ত 
চৈতন্যকে বুধগণ “তৈজস” বলিয়া থাকেন। তেজোময় অস্তঃকরণ ইহার উপাধি 
বলিয়। ইহাকে তৈজস বল হয় ॥ ৩৯১--৩৯২ 

স্থলাৎ সুক্ষমতয়া ব্যন্তিরস্ত সৃক্ষমবপুর্মতম্। 
অস্ত জাগরসংস্কারমযত্বাদ্বপুরুচ্যতে ॥ ৩৯৩ 

অন্থয়। স্থুলাৎ (স্থুল শরীর হইতে ) হুল্্মতয়৷ ( হুক্ষ্ম বলিয়! ) অন্ত ( ইহার 
__তৈজসের ) ব্য্টিঃ ( ভিন্ন ভিন্ন লিঙ্গশরীর ) হু্বপুঃ (্্মশরীর) মতৎ (অভি- 
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মত ), অন্ত ( ইহার--তৈজসের ) জাগরসংস্কারময়ত্বাৎ (জাগ্রথকালীন সংস্কার- 
বিশিষ্টত্ব হেতু ) বগুঃ (বপুঃ--শরীর ) উচ্যতে ( কথিত হয়) ॥ ৩৯৩ 

অনুবাদ । স্থল শরীর অপেক্ষ। হুক্ষ বলিয়া! তৈজসের ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরকে শৃঙ্গ 
দেহ বল! যায়; জাগ্রংকালীন সংস্কারযুক্ত বলিয়া ইহাকে “বপুঃ5 বলা হষয়া 
গাাকে ॥ ৩৯৩ 

স্বপ্নে জাগরকালীন-বাননাপরিকল্পিতান্। 

তৈজনে! বিষয়ান্ ভূঙ্ক্তে সুক্ষার্থান্ সৃক্ষবৃত্তিভিঃ ॥৩৯৪ 
অন্বয়। তৈঞ্জনঃ (ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরাভিমানী পুরুষ) স্বপ্নে (স্বপ্নাবস্থায় ) 

জাগরকালীন-বামনা-পরিকন্পিতান্ (জাগ্রৎ সময়ের বাসনা দ্বারা কল্পিত) 
ুক্মার্থান্ (হুক্্ ক্স) বিষয়ান্ (অর্থ) হুক্মবৃত্তিভিঃ (হুক্ম ইন্জিয়বৃত্তি সমূহ 
দারা) তূর্ডক্কে (ভোগ করে) ॥ ৩৯৪ 

অনুবাদ। স্বপ্লাবস্থায় তৈজস সুঙ্ষম ইন্জি়বৃত্তিসমূহের দ্বারা জাগ্রৎকালীন 
সক্কারকল্পিত সুক্ষ বিষয়সমূহকে উপভোগ করে ॥ ৩৯৪ 

সমষ্টেরপি চ ব্য? সামান্যেনৈৰ পূর্বববু। 
অভেদ এব জ্ঞাতব্য! জাত্যৈকত্বে কুতে। ভিদা ॥৩৯৫ 

অন্বয়। সমষ্টেঃ (সমষ্টির ) অপিচ (এবং) বাষ্টেঃ, (ব্যষ্টির) সামান্জেন 
( সামান্ততঃ ) পৃর্বববৎ এব ( পুর্বের স্তায়ই অর্থাৎ বন ও বৃক্ষের মতই) অতেদঃ 
(ভেদ নাই )এব (নিশ্যয়) জ্ঞাতব্যঃ (জানিবে); জাত্যেকত্বে (জাতিতে 
এবং তস্তগীত 'একত্বে ) ভিদা ( ভেদ ) কুতঃ ( কোথায় )॥ ৩৯৫ 

অন্ুবাদ। বন ও বুক্ষ সমূহের ন্যায় সমষ্টি ও ব্যষ্টির অভেদ জানিবে, জাতি 
এবং তদস্তর্গত একত্বে ভেদ কোথা হইতে আমিবে ॥ ৩৯৫ 

দ্বয়োরুপাধ্যোরেকত্বে তয়োরপ্যভিমানিনোঃ | 

ত্রাত্মনন্তিজসম্তাপ্যভেদঃ পর্বববন্মতঃ ॥ ৩৯৬ 
অন্বয়। দ্বয়োঃ (দুইটি ) উপাধ্যোঃ (উপাধির ; সমষ্টি ও ব্যষ্টি লিঙ্গশরীরের) 

একত্বে (অভেদে ) তয়োঃ অপি (তাহাদেরও ) অভিমানিনোঃ ( অভিমান- 
শালী) শুত্রাত্মনঃ ( হৃত্রাত্মা হিরণ্যগর্ভের )[ এবং ] তৈজসস্ত অপি (তৈজসেরও) 
ূর্বববৎ ( পূর্বের স্তায়) অভেদঃ ( অভেদ ) মতঃ (অভিমত )1 ৩৯১ 

অনুবাদ। উপাধিদ্বয়ের একত্ব [ প্রতিপাদিত ] হইলে পূর্ব তদভিমানী 
ঠিরণ্যগর্ভ ও তৈজসেরও অভেদ [ স্থিরীকূত ] হয় ॥ ৩৯৬ 
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স্ুলপ্রপঞ্চ১। 
এবং সুন্মনপ্রপঞ্চস্য প্রকার; শাস্ত্রপম্মতঃ | 

অথ স্থুলপ্রপঞ্চস্য প্রকীরঃ কথ্যতে শুধু ॥ ৩৯৭ 
অন্বয়। নুক্সপ্রপঞ্চস্ত (হুক্ম জগতের ) প্রকারঃ (রীতি ) এবং ( এইরূপ ) 

শীস্তরসম্মতঃ (শাস্ত্রানুযায়ী) ; অথ (অতঃপর ) স্থুলপ্রপঞ্চস্ত (স্থল জগতের ) প্রকার; 

( উৎপত্তাদিরীতি ) কথাতে ( কথিত হইতেছে ) শৃণু (শুন )॥ ৩৯৭ 
অনুবাদ। এইরপে স্থল প্রপঞ্চের | উৎপত্তাদি ] প্রকার শাস্ত্রানুসারে বর্ণিত 

হইল; অতঃপর স্থুলপ্রপঞ্চের উৎপত্তিপ্রণালী কথিত হইতেছে, শ্রবণ কর ॥ ৩৯৭ 

তান্যেব সুক্ষভূতানি ব্যোমাদীনি পরস্পরমৃ। 
পঞ্ধীকৃতানি স্থুলানি ভবস্তি শৃণু তৎক্রমম্ ॥ ৩৯৮ 

অন্বয়। তানি এব (সেই সমুদায়ই ) ব্যোমাদীনি (আকাশ প্রভৃতি ) 
সুল্সমভূতানি (সুক্মভৃত-_অপঞ্ধীক্কতভূত ) পরস্পরং ( অন্ত্োন্ত ) পঞ্ষীরুতানি 
( পঞ্ধীরুত হই়1 ) স্থুলানি ( ব্যবহার-যোগ্য ) ভবস্তি (হয়), ততক্রমম্ (তাহার 
ক্রম--উৎ্পর্তি-পরম্পর] ) শুণু ( শুন )॥ ৩৯৮ 

অনুবাঁদ। সেই সমুদায় আকাশাদি সুক্্ভূত পরস্পর পঞ্চীকৃত হইয়া স্থুল 
পঞ্চভূতরূপে পরিণত হয়, তাহার ক্রম শ্রবণ কর ॥ ৩৯৮ 

পর্ধীকরণম্ | 
খাদীনাং ভূতমেকৈকং সমমেব দ্ধ দ্বিধা । 
বিভজ্য ভাগং তত্রাগ্ং ত্যক্তী ভাগং দ্বিতীয়কম্ ॥৩৯৯ 
চতুর্দা স্থবিভজ্যাথ তমেকৈকং বিনিক্ষিপেৎ | 

চতুর্ণাং প্রথমে ভাগে ক্রমেণ স্বার্মন্তর! ॥ ৪০০ 
অন্বয়। থাদীনাং আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি ভূত্তের) একৈকৎ (একটি একটি) 

ভূতং (ভূতকে) সমমেব (তুল্যই ) দ্বিধা দ্বিধা (ছুই ছুই ) ভাগৎ (অংশ ) বিজ্ঞ 
(বিভাগ করিয়া) তত্র (প্রত্যেক ভূতের ছুই ছুই ভাগের মধ্যে ) আগ্ভং ( প্রথম 
ভাগ ) ত্যন্ত্। (ত্যাগ করিয়া) দ্বিতীয়কং (দ্বিতীয়) ভাগৎ (অংশ) চুদা 
( চারিভাগে ) সুবিভজ্য (বিভাগ করিয়া) অথ (অনস্তর ) ক্রমেণ (ক্রমে) 

্বার্ধং ( নিজের অর্ধাংশ ) অন্তরা (বিন!) চতুর্ণাৎ (চারিটি ভূতের) প্রথমে 
(আস্ত) ভাগে ( অংশে ) একৈকৎ (একটি একটি) তৎ (সেই ভাগ) বিনি- 
ক্ষিপেৎ (প্রদান করিবে) ॥ ৩৯৯--৪০০ 
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অনুবাদ । আকাশাদি পাচটি ভূতের প্রত্যেককে তুল্যরূপে ছইভাগে বিভক্ত 
করিয়! তাহাদের প্রথম ভাগকে ত্যাগ করিয়! দ্বিতীয় ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত 
করিবে, অনন্তর স্বীয় অর্দাংশ পরিত্যাগ করতঃ ক্রমে অপর চারিটির প্রথম ভাগে 
এক এক ভাগ প্রদান করিবে ॥ ৩৯৯---৪০ ও 

ততো ব্যোমাদিভূতানাং ভাগাঃ পঞ্চ ভবস্তি তে। 
স্বস্বার্ঘভাগেনান্থেভ্যঃ প্রাণ্তং ভাগচতুফয়মূ ॥৪০১ 
সংযোজ্য স্থুলতাং যান্তি ব্যোমাদীনি যথাক্রমম্। 
অমুষ্য পঞ্চীকরণস্যাপ্রমাণ্যং ন শঙ্ক্যতাম্ ॥ ৪০২ 

অন্বয়। ততঃ ( তাহার পর) ব্যোমাদ্দিভূতানাৎ € আকাশাদি ভূতগণের, ) 

পঞ্চ ( পাঁচটি ) ভাগাঃ (অংশ) ভবস্তি (হয় )তে (তাহার ভাগসমুহ) স্ব স্বার্ধ- 
ভাগেন (নিজ নিজ অর্ধ ভাগের সহিত ) অন্তেভ্যঃ (অপর চারিটি ভূত হইতে ) 
প্রাপ্ত (লব্ধ ) ভাগচতুষ্টয়, (চারিটি ভাগ) সংযোজ্য (সংযোজিত করিয়া, 
মিলিত করিয়া) ব্যোমাদীনি (আকাশাদি ভূতপঞ্চক ) যথাক্রমৎ (ক্রমকে 

অতিক্রম ন1 করিয়! ) স্থুলতাং (স্থলত্বকে ) যাস্তি (প্রাপ্ত হয় ), অমুস্য (এই) 
পঞ্চীকরণস্ত (পঞ্চীকরণের ) অপ্রামাণ্যৎ (অপ্রমাণত্ব) ন শঙ্ক্যতাম্ (শঙ্কা 

করিও না )॥ ৪০১--৪০২ 
অনুবাদ। তৎপরে আকাশাদি ভূত সমুদ্বায়ের নিজ নিজ অদ্ধীংশ এবং 

অপরাপর ভূঁতচতুষ্টয়ের চারিটি ভাগ সম্মিলিত হইয়! যথাক্রমে আকাশ বায়ু 
প্রতি ভূত-সমূহ স্থুলভাব ধারণ করিয়াছে । এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ায় অপ্রামাণ্য 
আশঙ্কা করিও না ॥ ৪০১--৪০২ 

উপলক্ষণমস্তাপি তভ্রিরতৎকরণশ্রুতিঃ | 

পঞ্চানামপি ভূতানাং শ্রুয়তেহন্থাত্র সম্ভবঃ ॥ ৪০৩ 
অন্বয়। তত্রিবৃৎকরণশ্রুতিঃ (সেই ত্রিবুত-ত্র্যাত্বককরণ শ্রুতি) অন্তাপি 

( পঞ্চীকরণেরও ) উপলক্ষণং (বোধক ) অন্তাত্র (অন্ত শ্রতিতে ) পঞ্চানাং 

(পাচটি) ভূতানামপি ভেতিগণেরও) * সম্ভবঃ (উৎপত্তি) শ্রয়ত (শ্রুত হয়) ॥ ৪*৩ 

অনুবাদ । ত্রিবুৎ করণ শ্রুতি * পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ [ বুঝিতে হইবে, ] 

| কেনন! ] অন্য শ্রুতিতে পাচটি ভূতের উৎপত্তি শ্রুত হইয়া থাকে ॥ ৪০৩ 

+ তাৎপর্যয। ছনে।গ্যে দেখিতে পাওয়] যায়ঃ “সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিন্রে। 

দেব! অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিগ্ঠ নামরূপে ব্যাকরবাণি”ইতি ত।সাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃত- 

মেকৈকাং করবাগীতি” “দেই দেবতা (ঈশ্বর) আলোচন1 করিয়াছিলেন, আমি তেজ অপ. 

ও অন্নরূপ তিনটি দেবত।র মধ্যে এই জীবরূপে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূগকে প্রকাশ করিব। 
সেই তিনটির মধ্যে এক একটিকে ত্রিবৃৎ (্র্যাত্ক-_-তেজঃ, অপ, অন্নরূপ) করিব ।” ছান্দোগ্যের 
এই ত্রিবৃৎকরণ শ্র্ণতি পর্ধীকরণের উপলক্ষণ ; কেন না' হ্রুত্যন্তরে পীচটি ভূতেরও উৎপত্তি 

কথিত হইয়াছে । 
ফু, 
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ততঃ প্রামাণিকং পঞ্ধীকরণং মন্যতাং বুধৈঃ | 

প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ স্যাদস্যথ। ক্রিয়তে যদি ॥8০৪ 

অন্থয়। ততঃ ( সেই হেতু, শ্রুতি সম্মত বলিয়া ) বুধৈঃ ( পপ্তিতগণ কর্তৃক ) 
পঞ্চীকরণং ( পঞ্চী করণগ্রক্রিয়। ) গ্রামাণিকৎ (প্রমাণসিদ্ধ ) মন্যতাং (স্বীকৃত 
হইয়া থাকে) যদি (যদ্বপি) অন্যথা (অন্যরূপ,__অপ্রামাণিক ) ক্রিয়তে 
(কৃত হয়) [ তছি__তাহা হইলে] প্রত্যক্ষাদিবিরোধঃ (প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের 
বিরোধ ) স্তাৎ (হয় )॥ ৪০৪ 

অন্গধাদ। অতএব পগ্ডিতগণ পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াকে প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া 
স্বীকার করিয়া থাকেন, যদি ইহার অন্যথা ( অপ্রামাণিকত্ব ) ঘটে, তাহা হইলে 
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের সহিত বিরোধ হয় ॥ ৪০৪ 

আকাশবাযোৌরধন্স্ত বঞ্চ্যাদাবুপলভ্যতে । 
যথা তথাকাশবাষে। নাগ্র্যাদেধর্ম ঈক্ষ্যতে ॥ ৪০৫ 

অন্বয়'| যথা (যেরূপ) আকাশবাধেোঃ (আকাশ এবং পবনের ) ধর্মঃ 
(বৃত্তিমত্ব) বহ্যাদৌ (অগ্নি গ্রভৃতিতে ) উপলভ্যতে (অনুভূত হয় ] তথ! 
( সেইরূপ ) অগ্র্যাদেঃ ( অগ্নি, জল ও ক্ষিতির ) ধর্শঃ, আকাশবাযোঃ (আকাশ 
ও পবনে )ন ঈক্ষ্যতে (দুষ্ট হয় না) ॥ ৪০৫ 

অন্ুবাদ। যেরূপ আকাশ এবং বাধুর ধন্ম বাহন প্রস্তিতে অনুভূত হয়, 
তদ্রপ বন্ছি প্রভৃতির ধর্ম আকাশ ও বাযুতে উপল হুয় না ॥ ৪০৫ 

ততোশ্প্রামাণিকমিতি ন কিঞ্চিদপি চিন্ত্যতাম্। 
খাংশব্যাপ্তিশ্চ খব্যাপ্তিবিদ্তে পাবকাদিষু ॥ ৪০৬ 

অন্বয়। ততঃ (এইজন্য ) কিঞ্চিদিপি (কিছুমাত্র) অপ্রামাণিকৎ (প্রামাণ্য- 
বিহীন ) ইতি (ইহা) নচিন্ত/তাম্ (চিন্তা করিও না) পাবকাদিধু (অগ্নি 
প্রভৃতিতে ) খাংশব্যাপ্ডিশ্চ (আকাশের অংশের ব্যাপ্তিও, প্রাপ্তি--উপলব্ি) 
থব্যাপ্ডিঃ (আকাশের বন্্যাদি ব্যাপকত্ব ) বিগ্ততে ( বর্তমান আছে )॥ ৪০৬ 

অনুবাদ। অতএব এই পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ার কিঞ্চিন্মাত্রও অপ্রামাণ্য বলিয়া 
মনে স্থান দেওয়া! উচিত নহে, [ কেনন! ] বহ্ছি প্রভৃতিতে আকাশাংশের প্রাপ্তি 
( উপলব্ধি) আছে ॥ ৪০৬ 

যাহ! আপনাকে বুঝাইয়৷ সঙ্গে নঙ্গে অপরকেও বুঝায় তাহাকে উপলক্ষণ বল! যায়। যদি 
কেহ বলে “কাকেভ্যে দ্ধি রক্ষ্যতাম” অর্থাৎ কাক হইতে দধি রক্ষা! কর। এস্থলে “কাকেভ্া১ 

: এই শব্দ কাককে বুঝাইয়) যাবতীয় দৃধিনাশক প্রাণীকে ই বুঝাইয়াছে। অর্থাৎ যে ষে প্রাণী 
দধি নষ্ট করে, তাহাদের গ্রহণ কর! হইয়াছে । এন্বলেও শ্রুতিতে ভ্রিবুংকরণ থাকিলেও ইহা 
তাহাকে বুঝাই! পঞ্চীকরণকেও বুঝাইত্তেছে। ৰ | 
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তেনোপলভ্যতে শব্দ কারণস্যাতিরেকতঃ | 
তথ! নভম্বতো! ধর্মোহপ্যগ্ন্যাদাবুপলভ্যতে ॥ ৪০৭ 

অন্বর়। তেন (সেইহেতু--পাবকাদিতে আকাশের ব্যাপ্তি থাকায়) 
কারণন্তাতিরেকতঃ (শবের কারণীভৃত আকাশকে অতিক্রম করিয়া__ অর্থাৎ 
আকাশ ভিন্ন অন্ত ভূতেও ) শবঃ (শব) উপলভ্যতে (জ্ঞাত হয়), তথা 
( তেমন ) নভম্বতঃ ( বায়ুর ) ধর্মঃ অপি ( ধর্্বও) অগ্ন্যাদৌ ( বি ্রস্ুতিতে ) 
উপলভ্যতে ( উপলব্ধ হয় )॥ ৪৯৭ 

অনুবাদ। অতএব [ বন্ধি প্রভৃতিতে আকাশাদির প্রাপ্তি থাকায়] শব 
তদীয় কারণ আকাশকে অতিক্রম করিয়! [ বায়ু প্রভৃতিতে ] উপলব্ধ হয়, সেইরূপ 
বায়ুর ধর্্মও অগ্নিগ্রভৃতিতে দৃষ্ট হয় ॥ ৪০৭ 

ন তথা বিদ্যতে ব্যাপ্তিরহ্যাদেঃ খনভম্বতোঃ। 

সুন্মত্বাদংশ কব্যা প্স্তদ্র্ম্ো নে'পলত্যতে ॥৪০৮ 
অন্থয়। তথ! (তদ্রপ--বন্কি প্রভৃতিতে আকাঁশাদির প্রাপ্তির গ্তায়) 

বহ্যাদেঃ ( অগ্নি প্রত্বতির ) ব্যাঞ্ধিঃ (প্রাপ্ডি__উপলব্ধি) খনভস্বতোঃ (আকাশ 
এবং বাযুতে) ন বিদ্তাতে (নাই), অংশকব্যাপ্তেঃ ( আকাশাদি অংশের 
প্রাপ্তির ) সন্ত্বাৎ ( অতিনুঙ্ষত্বহেতু ) তত্ধর্মঃ ( আকাশাদির ধর্ম) ন উপলভ্যতে 
( উপলব্ধ হয় না )॥ ৪৯৮ 

অনুবাদ । যেমন বঙ্ি প্রভৃতিতে আকাশাদির প্রাপ্তি আছে, তদ্রুপ 
আকাশাদিতে বক্িপ্রতৃতির প্রাপ্তি (উপলব্ধি) নাই, আকাশাদির অংশ সুক্ষম- 
ভাবে বষ্বিগ্রভৃতিতে প্রাপ্তি থাকায় তাহাদের ( আকাশাদির ) ধর্ম উপলব্ধ 
হয় না ॥ ৪০৮ 

কারণন্তানু রূপেণ কার্য্যং সর্বত্র দৃশ্যতে। 
তম্মাৎ প্রামাণ্যমেষ্টব্যং বুধৈঃ পঞ্ধীকৃতেরপি ॥৪০৯ 

অন্থয়। সর্বত্র ( সকলস্থানে ) কারণস্ত ( হেতুর ) অন্রূপেখ (তুল্যরূপে ) 
কার্্যং (ফল) দৃষ্ততে (দুষ্ট হয়); তম্মাৎ (তজ্জন্য ) বুধৈঃ ( পঞ্ডিতগণ 
রর ) পঞ্চীকৃতেরপি (পঞ্চীকরণ প্রক্রিয়ারও ) প্রামাণাৎ ( প্রমাণত। ) এষ্টব্যৎ 
( অভিলধিত )॥ ৪০৯ 

অনুবাদ । সর্বত্র কারণের তুল্যরপ কার্য্য পরিদৃষ্ট হয়, তজ্জন্ত পপ্ডিতগণেরঞ 
গঞ্কীকরণ প্রক্রিয়ার গ্রামাণা স্বীকার করা বিধেয়। ৪৯৯ 
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ভূতগুণাঃ। 
অনেনোদৃভূতগুণকং ভূতং বক্ষ্যেখবধারয় । 

শব্দৈকগুণমাকাশং শব্দস্পর্শগুণোহনিলঃ ॥ ৪১০ 
অন্বয়। অনেন (এইক্রমে ) উদ্ভূতগুণকং (অভিব্যক্তপ্ুণ ) ভূতং 

( ভূতকে ) বক্ষ্যে (বলিব) অবধারয় (নিশ্চয় কর ); আকাশং (আকাশ) 
শব্বৈকগুণৎ € একমাত্র শব্ধ যাহার গুণ ) অনিলঃ (বায়ু) শবম্পর্শগুণঃ € শব, 
স্পর্শগুণশালী ) ॥ ৪১* 

অনুবাদ। এইরূপে উদ্ভুত ( অভিব্যক্ত) গুণশালী ভূতের বিষয় বিবৃত 
করিব, তুমি অবধারণ কর) আকাশের একমাত্র শব্বই গুণ এবং বায়ুর শব ও 
স্পর্শ এই ছুইটি গুণ ॥ ৪১০ 

তেজঃশবস্পর্শরূপৈ গুণবুকারণং ভ্রমা€ | 
আপশ্চতুগ্ডণঃ শব্স্পূর্শরূপরসৈঃ ক্রমাৎ ॥৪১১ 

অন্বয়। তেজঃ ( তেজ ), শবম্পর্শরূপৈঃ (শবাম্পর্শ এবং রূপের দ্বার! ) গুণ- 
বৎ ( গুণযুক্ত ) [ ভবতি-্হয় ]; [ তচ্চ-সেই তেজঃ ] ক্রমাৎ (ক্রমে) 
কারণৎ (হেতু জলাির কারণ ) ক্রমাৎ (ক্রমে) আপঃ (জল ) শব্ন্পর্শরূপ- 
রসৈঃ ( শব, স্পর্শ, রূপ এবং রসের দ্বারা ) চতু'গুণঃ (চারিটিগুণবিশিষ্ট ) 
[ ভবস্তি-্হয় ] ॥ ৪১১ 

অনুবাদ। শব, স্পর্শ, রূপ, এই তিনটি গুণ তেজে বিদ্যমান আছে, সেই 
তেজঃ পরবস্তী ভূতের কারণ; জল শব, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি 
গুণবিশিষ্ট ॥ ৪১১ 

এতৈশ্চতুৃভির্গন্ধেন সহ পঞ্চগুণা মহী | 
অন্য । গন্ধেন (গন্ধের) সহ ( সহিত ) এতৈঃ (এই ) চতুস্ভিঃ (চারিচি 

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এই কয়টি দ্বারা) মহী (পৃথিবী) পঞ্চগুণা (পাচটি 
গুণযুক্ত ) | ভবতিন্হয় ] ॥ 

অনুবাদ । শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটি পৃথিবীর গুণ। 

ইন্দ্রিয়সামঘ্যম্। 
আকাশাংশতয়! শ্রোত্রং শব্দং গৃহাতি তদ্গুণম্ ॥৪১২ 

অন্বর। প্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয় ) আকা শাংশতয়। ( আকাশের অংশহেতু,- 
আকাশের কাধ্য শ্রোত্র বলিয়া ) তদগুণৎ (আকাশের গুণ) শব্দং (শবে ) 
গৃন্নাতি (গ্রহণ করে )॥ ৪১২ 
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অনুবাদ । শ্রবণেন্দ্রিয়ি আকাশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিপ্া তাহাতে 

আকাশের অংশ বিস্তমান আছে; অতএব সে আকাশের গুণ শবকে গ্রহণ 

করে ॥ ৪১২ ৃ 

ত্বঙ্মারুতাংশকতয়। স্পর্শং গৃহ্াতি তদ্গুণমূ। 

তেজোহংশকতয়! চক্ষরূপং গৃহ্বাতি তব্গুণম্ ॥৪ ১৩ 

জন্বয়। ত্বক (ত্বগিক্রিয়) মারুতাংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া-বায়ু 
হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, বাধুর অংশ বিদ্যমান থাকায়) তদ্গুণং (বায়ুর গুণ ) 

স্পর্শ (স্পের্শকে ) গৃহ্াতি (গ্রহণ করে ), চক্ষুঃ ( নয়নেন্দ্িয় ) তেজো২ংশকতর 

(তেজের অংশ বলিয়া--তেজঃ হইতে চক্ষুঃ উৎপন্ন হওয়ায়, তাহাতে তেজের 
অংশ বিদ্থমান থাকায় ) তদ্গুণৎ (তেজের গুণ) রূপং (রূপকে ) গৃহাতি 

(গ্রহণ করে )॥ ৪১৩ 

অনুবাদ । ত্বক্ (ত্বগিন্দরিয় ) বায়ু হইতে উৎপন্ন বলিয়া! তাহাতে বাসর 

ভাগ বিদ্যমান আছে; সুতরাৎ সে বায়ুর গুণ ম্পর্শকেই গ্রহণ করে, এবং চক্ষুঃ 

তেজঃ হইতে উৎপন্ন, তাহাতে তেজের অংশ বিদ্যমান থাকায় সেতেজের গুণ 

বপকেই গ্রহণ করিতে পারে ॥ ৪১৩ 

অবংশকতয়া জিহবা রসং গৃহ্বাতি তদ্গুণম্ । 

ভূম্যংশকতয়া ঘ্রাণ গন্ধং গৃহ্থীতি তদ্গুণম্ ॥৪১৪ 

অন্থয়। জিহব। ( রসনেক্জরিয়) অবংশকতয়া ( জল হইতে উৎপন্ন হওয়ায়__ 

তাহাতে জলের অংশ আছে বলিয় ) তদগুণৎ (জেলের গুণ) রসং রেসকে) গৃহ্বাতি 

(গ্রহণ করে), ঘ্রাণৎ (দ্রোণেক্জিয়) ভূমাযংশকতয় ( পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হওয়ায় 

তাহাতে পৃথিবীর অংশ আছে বলিয়া ) তদ্গুণং ( পৃথিবীর গুণ ) গন্ধং (গন্ধকে ) 

গৃহাতি (গ্রহণ করে ) ॥ ৪১৪ 

অনুবাদ। জিহ্ব! ( রসনেন্দ্রিয় ) জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া, তাহাতে জলের 

অংশ বর্তমান আছে, সুতরাং সে জলের গুণ রসকেই গ্রহণ করে, এবং স্াণেন্দরিয় 

পৃথিবী হইতে জাত, তাহাতে পৃথিবীর অংশ থাকায়, সে পৃথিবীর গুণ গন্ধকেই 

গ্রহণ করে ॥ ৪১৪ 

করোতি খাংশকতয়। বাক শবোচ্চারণক্রিয়াম্। 

বাযংশকতয়! পাঁদৌ গমনাদিক্রিয়াপরৌ ॥ ৪১৫ 

অন্থয় । বাঁক্ ( বাগিন্দ্রিয়) খাংশকতয়৷ (আকাশের অংশ বলিয়।) শবোচ্চা- 

রণক্রিয়াৎ ( শবের উচ্চারণরূপ কার্য ) করোতি (করে ], পাদৌ (পাদদয় ) 
বাহংশকতয়া (বায়ুর অংশ বলিয়া ) গমনাদিক্রিয়াপরৌ গমন প্রভৃতি ক্রিয়া- 

প্রধান )( ভবতঃ-হয় | ॥ ৪১৫ 
অনুবাদ। বাগিক্দ্রিয ( আকাশের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ) আকা- 
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শের অংশ বলিয়া! শবোচ্চারণরপ ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে, এবং পাদ 

(বায়ুর রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ) গমনাদি ক্রিয়য়ি সমর্থ হয়॥ ৪১৫ 

তেজোহংশকতয়া পাণী বহ্য্যাগ্যর্চটনতৎপরৌ । 

জলাংশকতয়োপস্থো রেতোমৃত্রবিসর্গকৃৎ ॥৪১৬ 
অন্বয়। পাণী (হস্তদ্বয়) তেজোইংশকতয়া (তেজের অংশ বলিয়া 

তেজের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া ) বহ্ৃযাদ্যর্চনতৎপরৌ ( বহ্ধি 
প্রভৃতি দেবতার পু্গায় ব্যগ্র- ব্যস্ত )[ ভবতঃস্হয় ], উপস্থঃ (শিশ্ন ) জলাংশ- 
কতয়৷ (জলের অংশ বলিয়া জলের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়, 
তাহাতে জলের অংশ আছে এইজন্য ) রেতোমৃত্রবিসর্গকৎ ( বীর্য্য এবং মুত্র 
ত্যাগ করে )॥ ৪১৬ 

অনুবাদ। হস্ত (তেজের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) তেজের 
অংশ বলিয়৷ বন্ধি প্রভৃতি দেবতার পুজাতৎপর হইয়া থাকে এবং উপস্থ 
(জলের রজোভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায়) রেতঃ ও মুত্র ত্যাগ করিয়া 
থাকে ॥ ৪১৬ টি 

ভূম্যংশকতয়। পায়ুং কঠিনং মলমুৎস্থজেৎ । 
অন্থয়। পায়ু (মলত্যাগস্থান ) ভূম্যংশকতয়! (পৃথিবীর রজোভাগ হইতে 

উৎপন্ন হওয়ায়, পৃথিবীর অংশ বলিয়া) কঠিনং (শক্ত ) মলং (বিষ্ঠা) 
উতস্থজেং (ত্যাগ করে )। 

অনুবাদ । পায়ু (পৃথিবীর রজোৌভাগ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় ) পৃথিবীর 
অংশ বলিয়া কঠিন মলত্যাগ করিয়া থাকে । 

ইন্দ্রিয়াধিদৈবতানি । 
শ্রোত্রস্ত দৈবতং দিক্ স্তা ত্বচো বায়ুদ্শো রবিঃ ॥৪১৭ 

অন্বয়। দিক্ (দিকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) শ্রোত্রস্ত (শ্রবণে ভ্ত্রয়ের ) দৈবতং 
( অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ত্বচঃ ( ত্বগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা! ) বায়ুঃ ( পবন ) দৃশঃ 
(ন্য়নেক্িয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবত। ) রবিঃ (হুর্য্যঃ ) ॥ ৪১৭ 

অন্ুুবাদ। শ্রবণেন্র্িয়ের অধিষ্ঠাত্রীদেবতা দিকৃ (দিকের অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা ); ত্বগিন্দ্িয়ের বায়ু এবং চক্ষুর সূর্য্য ॥ ৪১৭ 

জিহ্বায়। বরুণে! দৈবং স্তাণস্থ ত্বশ্থিনাবুভৌ । 
বাচোহগ্রিহস্তয়োরিকন্দ্রঃ পাদয়োস্ত ত্রিবিক্রমঃ ॥৪ ১৮ 

অন্বয় । জিহ্বায়াঃ ( রসনেন্দ্রিয়ের ) দৈবৎ € অধগ্ঠাত্রী দেবতা ) বরুণঃ, 
গ্রাণ্ত (ভ্রাণেন্দ্িয়ের ) উভৌ ( উভয়, ছুই) অশ্থিনৌ ( অশ্বিনীকুমারঘ্য় ) 



সর্বববেদাস্ত-সিগ্কাস্ত-সারসংগ্রহঃ। ১৫৯ 

| ভবতঃ-হর ] বাচঃ ( বাগিক্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবত1) অগ্নিঃ ( বছ্ধি ), হ্তয়োঃ 
“হস্তদ্বয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ) ইন্তরঃ ( স্বর্গাধিপ ) পাদয়োঃ ( পাদদ্বয়ের অধিষাতর 
দেবতা ) তু (এব) ত্রিবিক্রমঃ (বিষুও ) ॥ ৪১৮ 

অন্ুবাদ। জিহ্বার ( রসনেক্দ্রয়ের ) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ, আস্বিনী- 
কুমারপ্বয় দ্রাণেন্জ্িয়ের অধিদেবত1, বাগিক্িয়ের অগ্নি, হস্তদ্বয়ের ইন্দ্র এবং 
বিঞ্ণ পাদদ্ধয়ের অধিদেবতা ॥ ৪১৮ 

পায়োম্ুত্যুরুপস্থস্ত ত্বধিদৈবং প্রজাপতি | 
মনসো দৈবতং চন্দ্রে। বুদ্ধেদৈবং বৃহস্পতিঃ ॥৪১৯ 

অন্বয়। মৃত্যুঃ (বম ) পায়োঃ পোষুর) প্রজাপতিস্ত (প্রজাপতি ) উপস্থস্ 

( উপস্থের) অধিদৈবৎ (অধিদেবতা ) চন্ত্রঃ ( শশধবঃ ) মনসঃ ( মনের ) দৈবন্তং 
( অধিদেবত। ), বৃহস্পতি: ( দেবগুরু ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) দৈব (অধিদেবতা ) 
| ভবতি-হয় ] ॥ ৪১৯ 

অন্ুুবাদ। যম পায়ুর অধিদেবতা, প্রজাপতি উপস্থের, চন্দ্র মনের এধং 
বৃহস্পতি বুদ্ধির অধিদেবতা৷ ॥ ৪১৯ 

রুদ্রস্বহংকতেদৈবং সিরা নী | 
দিগাস্া দেবতীঃ সর্ববাঃ খাদিসত্তবীংশসম্ভবাঃ ॥৪২০ 

অন্বয়। অহঙ্কৃতেঃ (অহঙ্কারের ) দৈবৎ (অধিদেবতা ) রুদ্রঃ, ক্ষেত্রজ্ঞঃ 
(জীব ) চিত্তদৈবতম্ (চিত্তের অধিদেবতা৷ ) দিগাদ্যাঃ (দিক্ প্রভৃতি ) সর্বাং 
(লমস্ত) দেবতাঃ (দেব) খাদিসত্াংশসম্তবাঃ ( আকাশাদির সত্বভাগ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে )॥ ৪২০ 

অনুবাদ। রুদ্র অহঙ্কারের অধিদেবতা, ক্ষেত্রজ্ঞ চিত্তের অধিদেবতা ; দিক্ 
প্রস্থৃতি সমস্ত দেবতা আকাশাদিভূতের সাব্বিকভাগ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪২০ 

সন্ধিতা ইন্ড্রিয়স্থানেঘিক্দ্িয়াণি % সমন্ততঃ | 
নিগৃহুস্ত্যনুগৃহ্ সত প্রাণিকন্মানুরূপতঃ ॥ ৪২১ 

অন্বয়। ইন্দরিয়স্থানেষু ( চক্ষুঃপ্রতৃতি ইন্দ্রিয়ের গোলকে ) সমস্ততঃ (চারি- 
দিকে ) সন্ধিতাঃ ( মিলিতা ) [ দেবতাঃ-অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা ] প্রাণিকম্ানু- 
রূপতঃ (প্রাণিগণের কর্মের অন্ুসারে ) ইন্দ্রিয়াণি ( ইন্্িয়-সমৃহকে ) নিগৃহুস্তি 
(নিগ্রহ করেন )[ 'এবং] অনুগৃত্স্তি (অনুগ্রহ করেন ) ॥ ৪২১ 

অন্ুবাদ। দেবতাগণ ইন্্রিয়গোলকের চতুর্দিকে অধিষ্ঠিত থাকয়া প্রাণি- 
গণের কর্মামুসারে ইন্দ্রিয়ের (নগ্রহ ও অনুগ্রহ করিয়! থাকেন ॥ ৪২১ 

সম্মিতা ইন্রিয়স্থানেছিক্র্রিয়াণাম-ইতি পাঠীস্তরম্। 



১৬০ সর্ববেদান্ত-সিন্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ ! 

শরীরকরণগ্রামপ্রাণাহমধিদৈবতম্। & 
পঞ্চেতে হেতবঃ প্রোক্তা নিম্পতৌ সর্ববকর্মমণাম্ ॥৪২২ ৭' 

অন্যয়। শরীরকরণগ্রাম প্রাণাহমধিদৈবতম্ ( শরীর-_অধিষ্ঠান, করণগ্রাম-_ 
চক্ষুঃশ্রোত্রপ্রভৃতি ইন্ড্রিয়সমূহ, প্রাণ--প্রাণাদি পঞ্চবাষুর ব্যাপার, অহং--অহঙ্কার 
( কর্তা), অধিদৈবত--দৈব-_চক্ষুরাদির অনুগ্রাহিক! দেবতা, কিংবা আদিত্যাদির 
প্রেরক অন্তর্ধ্যামী ) এতে ( এই ) পঞ্চ ( পাঁচটি ) সর্বকর্মণাৎ (সমস্ত কার্ষোর ) 
নিষ্পতৌ (সেম্পাদনে ) হেতবঃ ( কারণ ) প্রোক্তাঃ ( কথিত হয়)॥ ৪২২ 

অনুবাদ । শরীর. চক্ষুঃশোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ, প্রাণ প্রোণাপানাদির ব্যাপার), 
অহস্কার এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এই পাঁচটি সমস্ত কর্মের 
সম্পাদনে কারণ বলিয়! অভিহিত হয় ॥ ৪২২ 

কম্মানুরূপেণ গুণোদয়ো ভবেৎ 

গুণানু রূপেণ মনঃপ্রবৃভিঃ | 

মনোহনুবৃত্ৈরুভয়াতবকেক্ড্িয়ৈ- 
নির্বত্ত্যতে পুণ্যমপুণ্যমত্র ॥ ৪২৩ 

অন্বয় । কন্মানুরূপেণ ( কন্মানুসারে-যে যেরূপ কর্ম করে তদনুসারে ) 

গুণোদয়ঃ ( গুণের আবিতভাব, যেমন সৎকর্ম অনুষ্ঠানে সত্বগুণ ) ভবে (হয়) 
গুণান্ুরূপেণ ( গুণানুসারে ) মনঃ-প্রবৃত্তিঃ (চিত্তের প্রবৃত্তি কার্য) | ভবেংস্ 
হয় ] অত্র (এই সংসারে) মনোহন্ুবুত্ৈঃ (মনের অনুসরণকারী ) উভয়াত্ম- 
কেল্জিয়ৈঃ (জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কন্মেন্দ্রিয় দ্বারা ) পুণ্যং (শুভ) অদৃষ্ট [*এবং | 

অপুণ্যৎ (অশুভ অনৃষ্ট ) নির্বর্ত্যতে ( সম্পাদিত হয় ) ॥ ৪২৩ ৃ 
অন্থুবাদ। যে যেরূপ কর্দের অচুষ্ঠান করে, তদনুসারে তাহার লেত্ব, রজঃ 

কিৎবা তমঃ) গুণ আবির্ভূত হয়, গুণানুসারে মনেরও প্রবৃত্তি জন্মে) এই 
সংসারে লোক মনের অনুবর্তা জ্ঞান ও কর্ম এই উভয়বিধ ইন্দ্রিয়ের দ্বার! পুণয ও 
পাপকন্মের অনুষ্ঠান করিয়! থাকে ॥ ৪২৩ 

* শরীরকরণস্রীমা প্রাণাহমধিদেবতাঃ__-ইতি কচিৎ পাঠ: । 
1 তাৎপর্য | শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশাধ্যায়ে এইরূপ শ্লে।ক দৃষ্ট হয় ; যথা-_ 

অধিষ্ঠানং তথ! কর্ত! করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্। 
বিবিধাশ্চ পৃথক্চেষ্টা দৈবঞ্েবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪ 

অধিষ্ঠান (শরীর), কর্তা (অহঙ্কার ), নানাবিধ করণ (ইন্দ্রিয়) নানাবিধ চেষ্টাঃ(প্রাণাপান- 
প্রভৃতির ব্যাপার) ও দৈব (চক্ষুঃ প্রভৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবত1) এই পাঁচটি. [সমস্ত কর্ম 
সম্পাদনে ] নির্দিষ্ট আছে ॥ ১৪ 

হুতরাং গীতোক্ত এই শ্লোক অবলম্বনে এই প্লোকটি রচিত হইয়াছে বলিয়া! বোধ হয়, 
কেবল শব্দাস্তর গৃহীত হইয়াছে মাত্্। 



সর্ববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-মারসংগ্রহঃ। ১৬১ 

করোতি বিজ্ঞানময়োহভিমানং % 
কর্তীহমেবেতি তদাত্বনা স্থিত | 

আত্ম! তু সাক্ষী ন করোতি কিঞ্চি- 

মন কারয়ত্যেব তটস্থব সদ| ॥৪২৪ 
অন্বয় । বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞানময় কোশ ) অহমেব (আমিই) কর্তা 

( কর্তৃত্ববান্) ইত্তি (এইরূপ ) অভিমান (অহঙ্কার) করোতি (করে), 
তদাত্মনা ( স্বস্বরূপে ) স্থিতঃ ( বিদ্যমান ) আত্মা (স্বরূপ) তু (কিন্তু) সাক্ষী 
(দ্রষ্টা) সদা (সর্বদা) তটস্থবৎ ( উদাসীনের ন্যায়) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন 
করোতি (করেন না), ন কারয়তি (করান ন1 ) এব ( নিশ্চিত )॥ ৪২৪ 

অনুবাদ । বিজ্ঞানময় কোশ “আমিই কর্তা” এইরূপে অভিমান করিয়া 
থাকে; সকলের সাক্ষিস্বূপ আত্ম! স্বন্বরূপে বিদ্যমান আছেন, তিনি উদা- 
সীনের স্তায় কিছু করেন ন| এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥ ৪২৪ 

দেষ্টা শ্রোতা বক্তা কর্তা ভোক্তা ভবত্যহঙ্কারঃ | 
স্বয়মেতদ্বিকৃতীনাং সাক্ষী নির্লেপ এবাত্মা ॥৪২৫ 

অন্বয়। অহঙ্কারঃ (অহৎ এই অভিমাঁনশালী জীব ) স্বয়ং (নিজে ) এতদ্- 
বিকৃতীনাং €( এই সমস্ত কার্য্যবর্ের ) দ্রষ্টা (দর্শনকর্া ) শ্রোতা তশ্রবণকর্তা ) 
বক্ত! ( বাক্প্রযোক্তা ) কর্তা ( কর্তৃত্ববান্) [এবং ] ভোক্ত! ( ভোক্ৃত্ববান্) 

ভবতি (হইয়া! থাকে ) আত্ম (স্বস্বরূপ ) সাক্ষী (উদ্দাসীন ) [ অতএব) নির্লেপ 

এৰ (সঙ্গরহিতই )| বিদ্ভতে-বিস্তমান আছেন ]॥ ৪২৫ 
অন্ুবাদ। অহঙ্কারই এই সমস্ত কার্যযবর্গের দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্তী এবং 

ভোক্তা ; আত্ম! উদাসীন এবং সঙ্গরহিত ॥ ৪২৫ 

আত্মনঃ সাক্ষিমাত্রত্বং ন কর্তৃত্ব ন ভোক্তা । 

রবিবৎ প্রাণিভির্লোকে ক্রিয়মাণেষু কর্মস্থ ॥৪২৬ 
অন্থয়। লোকে (সংসারে) প্রাণিভিঃ (জীবগণকর্তৃক ) ক্রিয়মাণেষু 

( অনুষ্ঠেয়) কর্মন্থ ( কর্মসমূহে ) রবিবৎ (হুধ্যের স্তায়_-যেমন হৃর্ষ্যোদয়ে 
লোক কন্ম করে, অথচ হুর্য্য স্বয়ং কর্ম করেন না, বা করানও না, তন্রপ) 
আত্মনঃ ( আত্মার ) সাক্ষিমাত্রত্বং (সাক্ষিস্বরূপত্ব )) ন(ন1) কর্তৃত্বং (কর্তার 

ধর্ম) ন (না) ভোতৃত্বং ( ফল-ভোপ্তার ধর্ম ) [ বর্ততে-আছে ] ॥ ৪২৬ 
অনুবাদ। যেমন হৃর্য্য উদ্দিত হইলে লোক কর্মের অনুষ্ঠান করে, কিন্ত 

সূর্য্য কর্ম করেন না বা করানও না । তদ্রপ, প্রাণিগণের অনুষ্ঠিত কর্মে আত্মার 
কর্তৃত্ব বা তোত্ৃত্ব নাই, কেবল তিনি সারঁক্ষ-স্বরূপ ॥ ৪২৩৬ 

শশশ স্পিসপ পপ শিস আলপাপপা পো সস শ পপ 

. আত্মাতু ক্ষিঞ্চিন্ন করোতি মাক্ষী ইতি চিৎ পাঠঃ। 

খ 



১৬২ সর্ধবেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

ন হার্কঃ কুরুতে কর্ম ন কারয়তি জন্তবঃ | 
স্বস্বতাবানুরোধেন বর্তান্তে স্বস্বকর্ধাস্ব ॥ ৪২৭ 

অন্বয়। হি (নিশ্চিত) অর্কঃ (হুর্য্য ) কর্ম (কার্য) নকুরুতে (করেন 
না) ন কারয়তি (করান না); জন্তবঃ (প্রাণিগণ ) শ্বশ্বকর্মন্থ (নিজ নিজ 

কর্দে) স্বশ্বভাবাছরোধেন (নিজ নিজ স্বভাবানুষারে ) বর্তীস্তে ( বর্তমান 
থাকে )॥ ৪২৭ 

অনুবাদ । হৃর্য্য কোন কর্ম করেন না কিংবা করানও না, প্রাণিগণ নিজ 
নিজ স্বভাবানুসারে নিজ নিজ কনে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৪২৭ 

তথৈব প্রত্যগাত্মাপি রবিবন্লিক্রিয়াত্বন। | 
উদাসীনতয়ৈবাস্তে দেহাদীনাং প্রৰৃতিষু ॥৪২৮ 

অন্বয়। প্রত্যগাত্মা অপি €(জীবাত্মাও ) তথা এব (সেইরূপই ) রবিবৎ 
( সুষ্যের ন্যায় ) নিক্িয়াত্মন! (স্বয়ং নিক্ষিয়ভাবে ) দেহাদীনাৎ (শরীরপ্রভৃতির) 
প্রবৃত্তিযু ব্যোপারে) উদ্দাসীনতয়। এব (নির্লেপভাবেই) আস্তে থোকেন) ॥ ৪২৮ 

অন্ুবাদ। সেইরূপ প্রত্যগাত্ম (ব্যাপকাত্মা! ) হুর্য্যের স্তায় হ্বয়ং নিক্তিয় 
থাকিয়৷ শরীরাদির চেষ্টায় ওদাসীন্ত অবলম্বন পুর্র্বক অবস্থিত আছেন ॥ ৪২৮ 

অজ্ঞাত্বৈবং পরং তত্ব মায়ামোহিতচেতসঃ | 

স্বাতুন্যারোপয়ন্ত্যেতৎ কর্তৃত্বাদ্যন্যগোচরম্ ॥৪২৯ 

অন্বয়। এবং ( এইরূপ ) পরং (শ্রেষ্ঠ ) তত্বং ( স্বরূপ ) অজ্ঞাত্বা (জানিতে 
না পারিয়া ) মায়ামোহিতচেতসঃ (মায়ার দ্বারা যাহার চিত্ত মোহ প্রাপ্ত হই- 

যলাছে, এবংবিধ ব্যক্তিগণ ) স্বাত্মন (নিজেতে ) এতৎ (এই ) অন্তগোচরং 
( অন্তবিষয়ক, বুদ্ধিধন্্ম ) কর্তৃত্বাদি ( কর্তৃত্ব ভোকৃত্ব প্রভৃতি) আরোপয়স্তি 
(আরোপিত করে )॥ ৪২৯ এ 

অনুবাদ । মায়ামোহে সমাচ্ছন্নচিত্ত ব্যক্তিগণ আত্মতত্ব অবগত হইতে না 
পারিয়া আত্মায়_কর্তৃত্ব, ভোতৃত্ব প্রভৃতি অনাত্বধর্খসমৃহ আরোপ করিয়া 
থাকে ॥ ৪২৯ 

আত্মস্বরূপমবিচার্্য বিমুঢবুদ্ধি- 

রারোপয়ত্যখিলমেতদনাত্মকা ধ্যম্ ৷ 

স্বাত্ন্যসঙ্গচিতিনিক্ক্িয় এব চন্দ 

দুরস্থমেঘকৃতধ!বনবদ্ভ্রমেণ ॥ ৪৩০ 

অন্বয়। বিমুঢুবুদ্ধিঃ (ভ্রান্তমতি ) আত্মম্বরূপৎ ( আত্মতত্ব ) অবিচার্ধ্য 



সর্ববেদীস্ত-সিদ্ধান্ত-দারসংগ্রহঃ | ১৬৩ 

ধাবনবৎ ( দূরদেশে অবস্থিত মেঘের চলনে চলনের ন্যায় প্রতীয়মান হয় ) অঙ্গ- 
চিতিনিক্ষিয়ে ( সঙ্গরহিত, জ্ঞানম্বরূপ, ক্রিয়াশৃন্য ) স্বাত্মনি এব (আত্মায়ই ) 
অখিলং (সমস্ত ) এতৎ (এই) অনাত্মকাধ্যৎ (দেহ, ইন্ড্রিয় প্রভৃতির ধর্ম ) 
আরোপয়তি (আরোপ করে ) ॥ ৪৩০ 

অনুবাদ। যেমন চন্ত্র নিক্রিয় হইলেও ভ্রমবশতঃ দুরস্থিত মেঘের গমন 
তাহাতে আন্বাপিত হয়, তদ্রপ অজ্ঞান ব্যক্তি আত্মার যথার্থস্বরূপ জানিতে 
ন। পারিয়া অসঙ্গ, চৈতন্তন্বরূপ এবং নিক্রিয় আত্মায় সমস্ত অনাত্মার (দেহ 
ইন্ড্রিয় প্রভৃতির ) ধশ্ম আরোপ করিয়া! থাকে ॥ ৪৩০ 

্হ্ধাগু-স্থফিত। 
আত্মানাত্মবিবেকং স্ফুটতরমগ্ডে নিবেদয়িষ্ামঃ | 
ইমমাকর্ণয় বিদ্বন জগছুৎপত্তিপ্রকারমাবৃত্যা ॥ ৪৩১ 

অন্বয়। অগ্রে ( ইহার পর ) আত্মানাত্ববিবেকং (আত্ম! ও অনাআার ভেদ) 
স্ষুটতরং (বিশদভাবে ) নিবেদক্িষ্যামঃ (বলিব ) বিদ্বন (হেজ্ঞানিন্) ইমং 
( এই ) জগছুৎপত্তি প্রকারং (জগতের উৎপত্তির রীতি) আবৃত্া ( অভ]াস- 
দ্বারা পুনঃ ) আকর্ণর় (শরবণ কর )॥ ৪৩১ 

অনুবাদ । হে বিদ্বন্! অগ্রে আত্মা এবং অনাত্মার (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ) 
বিবেক বিশদভাবে বিবৃত করিব, [ এক্ষণে ] পুনর্ধার জগতের উৎপত্তি-প্রণালী 
শ্রবণ কর ॥ ৪৩১ 

পধ্ধীকৃতেভ্যঃ খাদিভ্যে। ভূতেভ্যস্তীক্ষয়েশিতুঃ | 
সমুৎপন্নমিদং স্থুলং ব্রহ্মাণ্ত, সচরাচিরমূ ॥ ৪৩২ 

অন্বয়। ঈশিতুঃ (ঈশ্বরের ) ঈক্ষয়া (দর্শনের দ্বারা ) পঞ্চীকৃতেভ্যঃ (পঞ্ধী- 
করণসম্পন্ন হইয়াছে এবংবিধ ) খাদিভ্যঃ (আকাশাদি ) ভূৃতেভ্যঃ ( পাঁচটি ভূত 
হইতে ১ ইদং (এই ) সচরাচরম্ ( জঙ্গম ও স্থাবরের সহিত ) স্থুলং (দৃশ্তমান ) 
ব্রহ্মাণ্ঁং (জগৎ ) সমুৎপন্নৎ ( উৎপন্ন হইয়াছে )॥ ৪৩২ 

অনুবাদ । ঈশ্বরের দর্শনদ্বারা আকাশাদি পদ্ধীকৃত ভূত-পঞ্চক হইতে 
স্থাবর-জঙ্গমবিশিষ্ট এই স্থল জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ৪৩২ 

্রীহাগ্যোষধয়ঃ সর্ববা বায়ুতেজোহম্বুডূময়ঃ | 
সর্বেষামপ্যভূদন্নং চতুর্বিবিধশরীরিণাম্ ॥ ৪৩৩ 

অন্বয় ৷ সর্ধাঃ (সমস্ত ) ব্রীহাদ্যোষধয়ঃ ( ধান্তপ্রভৃতি ওষধি,--ফল পাকিলে 
যে বুক্ষ মারা যায় তাহাকে ওষধি বলে ) বাুতেজোহ্ঘুভূময়ঃ ( পবনু, তেজঃ 



১৬৪ সর্বাবেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

জল এবং পৃথিবী ) সর্ধের্ষাৎ (সকলের ) চতুর্বিধশরীরিণাঁমপি ( জরাধুজ, 
অওজ, স্বেদ্জ এবং উত্তিজ্জ এই প্রকার প্রাণীরও ) অন্নৎ (খাদ্য) অতৃং 
(হইয়াছিল )॥ ৪৩৩ 

অন্ুবাদ। ব্রীহি (ধান্ত ) প্রভৃতি সমস্ত ওষধি, বায়ু, তেজঃ জল এবং 
পৃথিবী জরাধুজ, অও্জ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারি প্রকার প্রাণীর অন্ন 
( আহার্ধ্য খাদ্য ) নির্দিষ্ট হইয়া ছিল ॥ ৪৩৩ 

কেচিন্মারুতভোজনাঃ খলু পরে ন্ার্কতেজোহশনাঃ 
কেচিভ্বোয়কণাশিনোইপরিমিতাঃ কেচিত্ত, মৃদ্ভক্ষক|ঃ 

কেচিৎ পর্ণশিলাতৃণাদনপরাঃ কেচিত্ত, মাং সাশিনঃ 

কেচিদ্ ব্রীহিষবান্নভোজনপরা জীবস্তযমী জন্তব2 ॥8৩৪ 
অন্বয়। কেচিৎ (কোন কোন প্রাণী ) মারুততোজনাঃ (বায়ুভক্ষক ) খু 

(নিশ্চিত ) পরে (অপর প্রাণিগণ ) চন্দ্রার্কতেজোহশনাঃ € চন্দ্র ও নুর্য্যের কিরণ 
ভক্ষণ করে ) অপরিমিতাঃ (যাহার পরিমাণ করা যায় না, অনেক ) কেচিং 

(কোন কোন প্রাণী ) তোয়কণাশিনঃ ( জলবিন্দ পান করে ) কেচিতু, (কোন 
কোন প্রাণী ) মৃদ্ভক্ষকাঃ (মৃত্তিক? ভক্ষণ করে ) কেচিং (কোন কোন প্রাণী ) 
পর্ণশিলাতৃণাদনপরাঃ ( বৃক্ষপত্র, প্রস্তরখণ্ড, ঘাস ভক্ষণশীল ) কেচিত্, ( পরন্ধ 
কোন কোন প্রাণী ) মাংসাশিনঃ (মাংস ভক্ষণণীল ) কেচি (কোন কোন প্রাণী) 
ব্রীহ্বান্নভোজনপরাঃ (ধান্ত, যব, অন্ন ভক্ষণ-তৎপর ) [ এইরূপে ] অমী (এই) 
জন্তবঃ (প্রাণিগণ ) জীবন্তি (জীবন ধারণ করে )॥ ৪৩৪ 

অনুবাদ । কোন কোন প্রাণী (সর্পাদি.) বায়ু ভক্ষণ করে, অপর প্রাণি- 
গণ চন্দ্র ও সুর্য্যের কিরণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, বহু প্রাণী জল-বিন্দু পাঁন করিয়া 
থাকে, কোন কোন জীব মৃত্তিকা ক্ষণ করে, কোন কোন প্রাণী বৃক্ষপত্র, 
প্রস্তরথণ্ড, ও তৃণ ভক্ষণ করিয়া থাকে, অপর প্রাণীরা মাংসভোজনশীল, কোন 
কোন প্রাণী ব্রীহি, ষৰ ও অন্ন ভক্ষণ করিয়া থাকে, এইরূপে প্রাণিগণ জীবন 
ধারণ করে ॥ ৪৩৪ 

চতুর্ব্িধ-জন্তবঃ 
জরায়ুজীগুজন্েদজো দ্ভিজ্জাগ্যাশ্চতুর্বরবিধাঃ | 
স্স্বকন্ীনুরূপেণ জাতান্তিষ্ঠন্তি জস্তবঃ ॥ ৪৩৫ 

অন্ধয়। জরাযুজাগুজস্বেদজোতিজ্জাদ্যাঃ ( জরাযুজ-_জরাযু__গর্ভ-বেষ্টনচন্ন 
তাহা হইতে জাত, অণডজ-_অণড--ডিম্ব হইতে জাত, শ্বেদজ-_ম্বেদ হুইতে 
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জাত, উত্তিজ্ঞ-_উত্ভিদ্ হইতে জাত ) চতুর্বিধাঃ (চারিপ্রকার ) জন্তবঃ ( প্রাণি- 
সমূহ) সবস্থ কন্ানুরূপেণ (নিজ নিজ কর্ম্মাহুদারে ) জাতাঃ ( জন্মগ্রহণ করিয়া ) 
তিষস্তি (বিদ্যমান আছে )1 ৪৩: 

অনুবাদ। জরাযুজ, অগণ্ুজ, শ্বেদজে এবং উত্ভি্জ এই চারি প্রকার প্রাণী 
নিজ নিজ কর্্মানুসারে জন্ম গ্রহণ করিয়। থাকে ॥ ৪৩৫ 

যেহত্রে জাতা * জরায়ুভ্যন্তে নরাছ) জরায়ুজাঃ। 

অগুজাস্তে স্যরণ্ডেভ্যে। জাত! যে বিহগাদয়? ॥৪ ৩৬ 

অন্বয়। অত্র (এই সংসারে ) যে ( বাহার! ) জরাষুভ্যঃ ( জরায়ু-_গর্ভবেষ্টন 
চর্ম হইতে ) জাতাঃ (জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ) তে (তাহারা ) নরাদ্যাঃ (মানুষ 

প্রভৃতি ) জরাযুজ্াঃ (জরায়ু হইতে উৎপন্ন ), যে (যাহারা) বিহগাদগ্নঃ ( পক্ষি- 
সমূহ ) অণ্ডেভ্যঃ (অও্ডিম্ব হইতে ) জাতাঃ ( উৎপন্ন, জন্ম গ্রহণ করে )তে 
(তাহারা ) অগণ্জাঃ (অগ্-ডিম্ব হইতে উৎপন্ন ) স্থ্যঃ (হয় )।' ৪৩৬ 

অনুবাদ । এই সংসারে যাহারা জরায়ু হইতে উৎপন্ন হয়__তাহাদিগকে 
জরায়ুজ বলে, যেমন মনুষ্য প্রভৃতি, যাহার! অণ্ড হইতে জন্মগ্রহণ করে, তাহা- 
দিগকে অওজ বলে, যেমন পক্ষী প্রভৃতি ॥ ৪৩৬ 

স্বেদাজ্জতাঃ স্বেদজাস্তে যুকা লুক্ষাদয়োহপি চ। 
ভূমিমুস্তিছ্য যে জাতা উদ্ভিজ্জান্তে দ্রুমাদয়ঃ॥৪৩৭ 

অন্বয়। মূকাঃ (উকুন) অপি চ (এবং) লৃক্ষাদয়ঃ € কীটবিশেষ) যে 
| বাহার! ] স্বেদাৎ (স্বেদ-_ক্রেদ বা তাপ হইতে) জাতাঃ (উৎপন্ন ) তে 

(তাহারা ) স্বেদজাঃ (ম্বেদ হইতে উৎপন্ন ) যে (যাহারা) ভূমিৎ (মৃত্তিকা! ) 
উত্ভিদ্য (ভেদ করিয়া) জাতাঃ (জন্ম গ্রহণ করে) তে (তাহারা ) ক্রমাদয়ঃ 
( বৃক্ষসমূহ ) উত্ভিজ্জাঃ (উদ্ভিদ হইতে উৎপন্ন )॥ ৪৩৭ 

অনুবাদ । ঘুক ( উকুন ) লুক্ষ ( কীটবিশেষ ) প্রভৃতি যাহার! ম্মেদ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাদিগকে ন্বেদজ বলে, যাহার! ভূমি ভেদ করিয়া উৎপন্ন 
হইয়াছে তাহাদিগকে উদ্ভিজ্জ বলা যায়, যেমন বৃক্ষ প্রভৃতি ॥ ৪৩৭ | 

ইদদং স্ুলবপুর্জীতং ভৌতিকঞ্চ চতুর্বিবধমূ । 
সামান্যেন সমষ্টি; স্তাদেকধীবিষয়ত্বতঃ ॥ ৪৩৮ 

অন্যয়। ইদং (এই ) চতুর্বধং (চারি প্রকার) ভৌতিকৎ (ভূত হইতে 
উৎপন্ন )'স্থুলবপুঃ (স্কুল শরীর ) জাতৎ (উৎপন্ন হইয়াছে ), একধীবিষয়ত্বতঃ 
(এক জ্ঞানের--বিরাট পুরুষের জ্ঞানের বিষয় বলিয়া) সামান্তেন (জাতি- 
বূপে ) সমষ্টিঃ ( এক ) স্তাৎ (হয় )॥ ৪৩৮ 

*. যত্র জাত! হতি কেচিৎ পঠস্তি। 
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অন্নবাদ। [এইরূপে] এই চারিগ্রকার ভৌতিক স্থুল শরীর উৎপর 
হইয়াছে, এক জ্ঞানের (বিরাট পুরুষের জ্ঞানের) বিষয় বলিয়া ইহাকে 
জাতিরূপে সমষ্টি বলা হয় ॥ ৪৩৮ 

এত সমষ্ট্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং ফলসংযুতম্। 
প্রান বেশ্বানর ইতি বিরাডিতি চ বৈদিকা? ॥৪৩৯ 

অন্বয়। বৈদিকাঃ (বেদজ্ঞ ব্যক্তিগণ) ফলসংঘুতং ( ফলযুক্ত) এতং 
(এই) সমষ্ট্যবচ্ছিন্নৎ (স্থুলশরীর-সম্টিবিশিষ্ট ) চৈতন্তং ( চেতনাশক্তিকে ) 
বৈশ্বানরঃ (বৈশ্বানর এই নাম ) ইতি (ইহা) বিরাট (বিরাটসংজ্ঞক ) ইতি 
চ ( ইহাও ) প্রাহুঃ ( বলিয়। থাকেন )॥ ৪৩৯ 

অন্থ্বাদ। বেদজ্ঞ পপ্ডিতগণ ফলসংযুক্ত এই সমষ্টি স্থলশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্তকে 
“বৈশ্বানর' এবং “বিরাট্" নামে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৪৩৯ 

বৈশ্বীনরো বিশ্বনরেঘা আ্বত্বেনাভিমানতঃ। 
বিরাট স্তাদ্বিবিধত্বেন স্য়মেব বিরাজনাৎ ॥8৪০ 

অন্বয়। বিশ্বনরেষু (জগতের সমস্ত মন্থয্যে_ প্রাণীতে ) আত্মত্বেন ( আত্ম. 
তাবে, স্বীয়স্বরূপরূপে ) অভিমানতঃ (অভিমান করায় ) বৈশ্বানরঃ (এই নামে) 
[ ম্তাৎস্হন 1, শ্বয়মেব (নিজেই) বিবিধত্বেন ( নানাভাবে, মনুষ্য পণ্ড 
প্রভৃতি রূপে ) বিরাজনাৎ (বিরাজমান থাঁকেন বলিয়া ) বিরাট ( বিরাট. 
স্থজ্ঞক ) শ্যাৎ (হন )॥ ৪৪* 

অন্থবাদ। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় মন্তুষ্যর (জীবের ) [ স্থলশরীরে ] স্বকীয়ত্ব- 
রূপে অভিমান থাকায় তাহাকে 'বৈশ্বানর বলা যায়, এবং তিনিই নানাভাবে 
[ দেব, তির্য্যক্, মনুষ্তরূপে ] বিরাজমান থাকেন, এইজন্য তাঁহাকে “বিরাট 
নামে অভিহিত কর! হয় ॥ 8৪০ £ | 

চতুর্ব্বধং ভূতজাতং তততজ্জাতিবিশেষতঃ | 
নৈকধীবিষয়ত্বেন পূর্ব্ববদব্যগ্টিরিষ্যতে ॥ ৪৪১ 

অন্থয়। তত্বজ্জাতিবিশেষতঃ (মনুষ্য, পক্ষী, কীট এবং বৃক্ষার্দি বিশেষ 
বিশেষ জাতিরূপে পরিণত হওয়ায় ) চতুর্বধং ( জরায়ুজ প্রভৃতি চারি প্রকার ) 
ভূতজাতৎ ( প্রাণিসমূহ ) নৈকধীবিষয়ত্বেন (অনেক জ্ঞানের গোচর বলিয়া ) 
ূর্ববৎ (পূর্বের স্তায়__হুম্ম শরীরের ন্যায় ) ব্যষ্টিঃ (ভিন্ন ভিন্ন) ইন্ততে 
(ইষ্ট হয়)॥ ৪৪১ 

অনুবাদ। জরায়ুজ প্রভৃতি চারিপ্রকার প্রাণিসমূহ-_মনু্য, পক্ষী, কীট, 
. তরু প্রস্ৃতি ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিণত হওয়ায় অনেকের বুদ্ধিগোচর হইয়া 
থাকে, তাহাদিগকে পূর্বের স্তায় 'ব্যষ্টি বলা যায় ॥ ৪৪১ 
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সাভাসং ব্যষ্টযপহিতং ততাদাত্যযমুপাগতম্। 
চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যানুর্বেদাস্তনয়কোবিদ্দাঃ ॥ ৪৪২ 

অন্বয়। বেদাস্তনয়কোবিদাঃ ( বেদাস্তশান্ত্রে নিপুণ পণ্ডিতগণ ) ব্যষ্্যপ- 
হিতৎ (ব্যষ্টি স্থলশরীর উপাধিযুক্ত ) তত্তাদাত্ব্যৎ (ব্যষ্টি স্থলশরীরের সহিত 
একাত্মভাব ] উপাগতং (প্রাপ্ত) সাভাসং ( আভাদ--চৈতন্ম্ফুরণযুক্ত ) 
চৈতন্তৎ (চেতনা-শক্তিকে ) বিশ্বঃ (বিশ্ব) ইতি (ইহা) আহঃ (বলিয়া 
থাকেন )॥ 8৪২ 

অনুবাদ। বেদাস্তশান্ত্রে নিষ্চাত মনীষিগণ ব্যষ্টি স্থলশরীর-উপহিত এবং 
নাহার সহিত একাত্মভাব প্রাপ্ত সাভাস চৈতন্তাকে “বিশ্ব” বলিয়া! থাকেন ॥ ৪৪২ 

বিশ্বোহস্মিন্ স্থুলদেহেহত্র স্বাভিমানেন তিষ্ঠতি। 
যতস্ততো! বিশ্ব ইতি নানা সার্থো ভবত্যয়ম্ 8৪৩ 

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু ) অত্র (এই সংসারে ) বিশ্বঃ (বিশ্বনামক জীব ) 
অশ্মিন ( এই ) স্থুলদেহে ( স্থলশরীরে ) স্বাভিমানেন ( স্বকীয়ত্বাভিমানের দ্বারা ) 
তি্ঠতি € থাকেন ) ততঃ ( তজ্জন্ত ) অয়ৎ ( এই ) বিশ্বঃ (বিশ্ব ) ইতি (এই) 
নায় ( নামে ) সার্থঃ (সার্থক ) ভবতি (হয় )॥ ৪৪৩ 

অনুবাদ। এই সংসারমগুলে স্থুলদেহে স্বকীয়ত্বের অভিমান করায়, তিনি 
বিশ্ব' এই সার্থক নাম ধারণ করেন ॥ 5৪৩ 

্যস্িরেষাস্ত বিশ্বস্ত তবতি স্থুলবিগ্রহঃ | 
উচ্যতে হন্নবিকারিত্বাৎ কোশোহন্নময় ইত্যয়মূ ॥8৪8৪ 

অন্বয়। অস্ত (এই ) বিশ্বস্ত (বিশ্বের ) এষা (এই ) ব্যষ্টিঃ (ব্যট্টি শরীর ) 
সথলবিগ্রহঃ €স্থুল শরীর ট ভবতি ( হয় ), অয়ং ( এই স্থূল শরীর) অন্নবিকারিত্বাৎ 
(অন্নের বিকার-_-পরিণাম বলিয়। ) অন্নময়ঃ ( অন্নময়নামক ) কোশঃ (কোশ ) 

ইতি ( ইহা ) উচ্যতে (কথিত হয় )॥ ৪৪৪ 

অনুবাদ। বিশ্বের এই ব্যষ্টি শরীরের নাম স্থুলশরীর, এই স্ুলশরীর অন্নের 
পরিণাম বলিয়। ইহাকে “অন্নময় কোশ” বল! হইয়া! থাকে ॥ ৪৪৪ 

দেহোহয়ং পিতৃভুক্তান্নবিকারাৎ শুক্রশোণিতাৎ। 
জাতঃ প্রবদ্ধতেহন্সনেন তদভাবে বিনশ্যৃতি ॥8৪৫ 

অন্বয়। পিতৃতূক্ত[ন্নবিকারাৎ (পিতা ও মাতা কর্তৃক ভূক্ত অক্নের পরিণাম ) 
শুক্রশোণিতাৎ (রেতঃ এবং রক্ত হইতে ) জাতঃ ( উৎপন্ন ) অয়ৎ ( এই ) দেহ; 
(শরীর) অল্লেন (অন্ন দ্বারা) প্রবদ্ধতে (বদ্ধিত হয়) তদভাবে (অল্পের 
অভাবে ) খিনশ্ততি (নষ্ট হয় )॥ ৪৪৫ 
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অনুবাদ। পিতা-মাত৷ কর্তৃক ভূক্ত অন্নের পরিণামভূত শ্তক্র ও শোণিত 
হইতে উৎপন্ন এই শরীর অন্ন দ্বারা বধ্ধিত হয় এবং অল্নের অভাব হইলে বিনাশ 
প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৪৫ 

তম্মাদন্নবিকারিত্েনায়মন্নময়ে। মতঃ | 

আচ্ছাদকত্বাদেতস্তাপ্যসেঃ কোশবদাত্মনঃ ॥৪8৪৬ 

অন্বয়। তন্মাৎ (তজ্জন্ত, অতএব ) অয়ং ( এই স্থুলদেছ ) অন্নবিকারিত্বেন 
(অন্নের পরিণামিত্ব হেতু ) অসেঃ (খড্গোর ) কোশবৎ (খাপের স্তায় ) এত- 

স্তাঁপি আত্মনঃ (এই আত্মারও ) আচ্ছাদকত্বেন ( আবরকত্ববশতঃ ) অন্নময়ঃ 
( অন্নময় কোশ ) মতঃ ( সম্মত )॥ ৪৪৩ 

অনুবাদ । অতএব এই স্থল দেহ অন্নের পরিণাম এবং খড্গের কোশের 
(খাপের) স্তায় আত্মাকে আবরণ করে বলিয়া! ইহাকে অন্নময় কোশ 
বলা যায় ॥ ৪৪৬ | 

আত্মনঃ স্থলভোগানামেতদীয়তনং বিছ্ুঃ | 

শব্দাদিবিষয়ান্ ভূড্ক্তে স্ুলান্ স্থুলাত্মনি স্থিতঃ ॥8৪৭ 

অন্বয়। এতৎ ( এই-স্থুলশরীর ) আত্মনঃ ( আত্মার ) স্থলভোগানাং (স্থল 
বিষয়ের উপভোগের ) আয়তনং ( আশ্রয়--অবলম্বন ) বিছুঃ (বলেন); [আত্মা] 
স্থলাত্মনি (স্থূল আত্মায়__-শরীরে ) স্থিতঃ (বর্তমান ) স্থুলান্ (স্থল) শবাদি- 
বিষয়ান্ ( শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই পাচটি বিষয়) তুছক্তে (উপ; 
ভোগ করে )॥ ৪৪৭ 

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ এই স্থূল দেহকে আত্মার স্থল বিষয়ভোগের আশ্রয় 
ববিয়া থাকেন, আত্মা এই স্থল দেহে বিদ্যমান থাকিয়া! শব-স্পর্শাদি স্থূল 
বিষয়সমূহ উপভোগ করেন ॥ 8৪৭ , 

বহিরাত্মা। ততঃ স্থলতোগায়তনমুচ্যতে 

ইন্দিয়ৈরপনীতানাং শব্দাদীনাময়ং স্বয়মূ। 
দেহেক্দ্িয়মনোধুক্তো ভোক্তেত্যা্ুর্মনীষিণঃ ॥৪৪৮ 

অন্বয়। ততঃ (অতএব ) বহিরাত্মা (বাহা আত্মা--স্থলদেহ ) গ্থুলভোগায় 

তনং (স্থুল বিষয়ভোগের আশ্রয় ) উচ্যতে ( কথিত হয়) অযনৎ (আত্মা ) স্বয়ং 
(নিজে) ইন্দিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়গণকর্তৃক) উপনীতানাৎ ( উপহৃত) শব্দাদীনাং 
(শবম্পর্শীদির ) [ ভোগায়তনম্-মভোগায়তন ], মনীষিণঃ (সাধুগণ) দেহে 

মনোযুক্তঃ ( শরাঁর ইন্দ্িয়সমূহ এবং মনের সহিত) [আত্মানম্নআত্মাকে] ভোক্তা 

( উপতভোগকারী ) ইতি ( ইহা ) আহঃ ( বলিয়া থাকেন )॥ ৪৪৮ 
অন্থবাদ। অত্তএব বাহা আত্মা (স্কুলদেহ )-কে সুল বন্ধর উপভোগের 
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আশ্রয় বলা যায়; এই স্থল দেহ ইন্দ্রিয়সমূহ কর্তৃক উপনীত শবৰ্ম্পর্শ প্রভৃতি 
বিষয়সমূহ ভোগ করেন ; এই জন্ত পণ্ডিতের শরীর, ইন্জিয়বর্গ ও মনোবিশিষ্ট 
আত্মাকে ভোক্তা বলিয়া থাকেন ॥ ৪৪৮ 

একাদশদ্বারবতীহ দেহে 

সৌধে মহারাজ ইবাক্ষবর্গেঠ | 
সংসেব্যমানো বিষয়োপভোগা- 

নুপাধিসংস্থে! বুভুজেহয়মাত্মা ॥ ৪৪৯ 
অন্বয়। অয়ং (এই) আত্মা (জীব) উপাধিসংস্থঃ ( উপাধিবিশিষ্ট ) 

[ সন্লহইয়! ] সৌধে (অট্রালিকায় ) মহারাজইব ( নৃপতির ন্যায়) একাদশ- 
দ্বারবতি ( কর্মেন্দ্িয় পাঁচটি, জ্ঞানেক্দ্রিয় পাঁচটি এবং মনোরপ একাদশ দ্বারধুক্ত__ 
সৌধপক্ষে এগারটি দরজ! ) ইহ ( এই ) দেহে ( শরীরে ) অক্ষবর্গেঃ ( ইন্দ্রিয়সমূহ 
দারা, সৌধপক্ষে গবাক্ষসমূহ বারা ) সংসেব্যমানঃ (দেবিত হইয়া ) বিষয়োপ- 
ভোগান্ (বিষয়-ভোগসমৃহ ) বুভূজে ( ভোগ করে )॥ ৪৪৯ 

অন্ুবাদ। মহারাজ যেরূপ অনেকদ্বারবিশিষ্ট অট্টরালিকায় বাস করতঃ 
বিবিধ বিষয় উপভোগ করেন, তন্রপ এই আত্ম! উপাধিবিশিষ্ট হইয়া একাদপ- 
দ্বার ( পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রির় ও মনো )-যুক্ত দেহে ইন্দ্রিয্গণ কর্তৃক 
সেবিত হইয়া বিবিধ বিষয়ের উপভোগ করেন ॥ ৪৪৯ 

জ্ঞানেক্দ্য়াণি নিজদৈবতচোদিতানি 
কন্মেন্দ্িয়াণ্যপি তথা মন-আদিকানি । 

স্বস্বপ্রয়োজনবিধো নিয়তানি সন্ত 
যত্বেন কিস্করজন। ইব তং ভজন্তে ॥8৫০ 

অন্বয়। নিজদৈবতচোদিতানি ( স্বস্বঅধিষ্ঠাত্রী দেবতা কর্তৃক প্রেরিত ) 
জ্ঞানেন্দ্িয়াণি (জ্ঞানেন্দরিয় পাঁচটি) কর্মেন্দিয়াণ্যপি (কর্মেন্রিয় পাঁচটিও ) 
তথা (তদ্বৎ ) মন-আদ্দিকানি (মনঃ প্রভৃতি ) স্বস্ব গ্রয়োজনবিধৌ (নিজ নিজ 
কার্যে ) নিয়তানি সন্তি (রত হইয়া) কিস্করজন ইব (ভূতাগণের স্তায় ) 
বন্বেন (যত্বপূর্বক ) তং (আত্মাকে ) ভজস্তে ( ভজনা করে )॥ ৪৫৬ 

অন্বাদ। স্বস্বঅধিষ্ঠাত্রী দেব্তা-কৃতক প্রেরিত জ্ঞানেন্দ্িয় ও কর্মেক্জ্রিয 
এবং মন বুদ্ধি প্রভৃতি স্বীয় স্বীয় কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়া! ভূত্যের ন্যায় যত্ব- 
সহকারে তাহাকে (আত্মাকে ) ভজন করে ॥ ৪৫০ 

যত্রোপতভুঙ্ক্তে বিষয়ান্ স্কুলানেষ মহামতিঃ | ২. 

অহ্ং মমেতি সৈষাস্তাবস্থ। জাগ্রদিতীর্যযতে ॥৪৫৯ 
২ 
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অন্বয়। যত্র (যে অবস্থায়) এষঃ (এই ) মহামতিঃ ( মহামনাঃ, জীব ) 
অহৎ (আমি) মম (আমার) ইতি (এইরূপে ) স্থুলান্ (স্থল) বিষয়ান্ 
( শবম্পর্শাদিবিষয়সমূহ ) উপভুড্্ক্তে (উপভোগ করেন ), সা (সেই) এষা 
(এই ১ অন্ত (আত্মার ) জাগ্রৎ (প্রবুদ্ধ ) অবস্থা (পরিণাম ) ইতি ইহা) 
ঈর্যাতে ( কথিত হয় )॥ ৪৫১ 

অন্ুবাদ। যে অবস্থায় এই মহামনাঃ আত্মা “অহং মম” (আমি ভোগ 
করিতেছি, আমার ইহা ভোগ্য ) এইরূপে স্থল বিষয়সমূহ উপভোগ করেন, 
তাহাকে আত্মর জাগ্রদবস্থা বলা যায় ॥ ৪৫১ 

এতৎসমস্টিব্যস্ট্যোশ্চোভয়োরপ্যভিমানিনোঃ | 
তদ্বিশ্ববৈশ্বানরয়োরভেদঃ পূর্বববন্মতঃ ॥ ৪৫২ 

অন্বর । এতৎসমষ্টিব্যষ্ট্যোঃ ( এই সমষ্টি ও থ্যষ্টি স্থল শরীরের ) চ (এবং) 
উভয়োরপি (ছুয়েরও ) অভিমানিনোঃ (সমষ্টি ও ব্যষ্টি শরীরের অভিমানী ) 
তর্বিশ্ববৈশ্বানরয়োঃ ( সেই বিশ্ব এবং বৈশ্বানরের একাত্মত। ) পুর্ববৎ ( পুর্বের 
স্ায়, তৈজন হ্ত্রাত্মার স্যায় ) মতঃ (অভিমত ) ॥ ৪৫২ 

অনুবাদ । এই ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্থলশরীর এবং উভয়বিধ স্থুলশরীরা ভিমানী 
বিশ্ব এবং বৈশ্বানবের পূর্বের স্তায় অভেদ জানিবে ॥ ৪৫২ 

স্থলসুম্মবকা রণাখ্যাঃ প্রপঞ্চ যে নিরূপিতাঃ। 
তে সর্তেইপি মিলিত্বৈকঃ প্রপঞ্চোহপি মহান্ ভবে ॥৪৫৩ 

অন্বয়। যে (যাহা) স্থুলহুক্মকারণাখ্যাঃ (স্থল এবং হুল্স যাহার কারণ, 

এবংবিধ আখ্যাধারী ) প্রপঞ্চাঃ (জগৎ্সমূহ ) নিরূপিতাঃ (স্থিরীরুত হইয়াছে ) 
তে (তাহার! ) সর্বেইপি (সকলেও ) মিলিত্বা (মিলিত হইয়! ) একঃ (সমষ্টি) 
মহান্ (বৃহৎ ) প্রপঞ্চোহপি ( জগৎও ) ভবেৎ ( হয় )॥ ৪৫৩ 

অন্থবাদ। স্থুলহুম্্রকারণক যে সমস্ত প্রপঞ্চ (জগৎ) নিরূপিত হইয়াছে, 
সেই সমুদয় মিলিত হইয়া এক বৃহৎ প্রপঞ্জে পরিণত হয় ॥ ৪৫৩ 

মহাপ্রপঞ্চাবচ্ছিন্নং বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণমূ । 

বিরাড়াদীশপর্য্যস্তং চৈতন্যং চৈকমেব তৎ ॥ ৪৫৪ 
অন্বয়। মহা প্রপর্াবচ্ছিন্নৎ (বিশাল জগৎ দ্বারা যে অবচ্ছিন্ন__বিশিষ্ট. 

বিশ্বপ্রাজ্ঞাদিলক্ষণম্ (বিশ্ব প্রাজ্ঞাদিরূপ ) বিরাড়াদীশপধ্যস্তং (বিরাট হইতে 
ঈশ পর্য্যন্ত ) তৎ (সেই ) চৈততন্তং ( চেতন! ) চ (ও) একমেৰ (অভিন্নই) ॥8৫৪ 

অন্ুবাদ। সেই বিশাল প্রপর্ধবচ্ছি্ন বিশ্ব, প্রাজ্ঞাদিবূপ এবং বিরাট হইতে 
ঈশ্বর পর্য্যন্ত সমস্ত চৈতন্য অভিন্ন ॥ ৪৫৪ 

যদনাদ্যন্তমব্যক্তং চৈতন্যমজমক্ষরমূ | 

মহাপ্রপঞ্চেন সহাবিবিক্তং সদয়োহগ্নিবৎ ॥ ৪৫৫ 



সর্ধববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-দাঁরসংগ্রহঃ ১৭১ 

অন্বয়। যৎ (যে) অনাগ্ভন্তং ( উৎপত্তি-বিনাশ-রহিত ) অজৎ ( জন্মশূন্য ) 

অব্যক্তৎ ( অনভিব্যক্ত ) অক্ষর (নাশশূন্ত ) চৈতন্তং ( চেতন। ) মহাপ্রপঞ্চেন 

( সমাষ্ প্রপঞ্চের ) সহ ( সহিত ) অয়োইগ্লিবৎ (লৌহ এবং অগ্নির স্তায় ) অবি- 
বি্তৎ ( অপৃথগ্ভৃত-_-অভিন্ন ) সৎ (হইয়া) [ বর্ততে-থাকেন ]॥ ৪৫৫ 

অনুবাদ । যে উ্টৎপত্তি-বিনাশ-রহিত অজ অব্যক্ত অক্ষর চৈতন্য লৌহ এবং 
অগ্নির স্তায় মহাপ্রপঞ্চের (সমষ্টি জগতের ) সহিত অবিবিক্তভাবে ( অভিন্ন- 

ভাবে) বিদ্যমান আছেন ॥ ৪৫৫ 

তৎ সর্ববং খন্ছিদং ব্রন্দেত্যস্ত বাঁক্যস্ত পণ্ডিতৈঃ | 

বাচ্যার্থ ইতি নির্ণীতং বিবিক্তং লক্ষ্য ইত্যপি ॥৪৫৬ 

অন্বয়। পপণ্ডিতৈঃ ( পণ্ডিতগণকর্তক ) তৎ ( সেই, মহাপ্রপঞ্চের সহিত 

অর্বিবিক্ত চৈতন্ ) সর্ব (সমস্ত ) খলু (নিশ্চিত) ইদং (ইহা) ব্রহ্ম (ব্রহ্গ- 

স্বরূপ ) ইতি (এই ) অন্ত (এই ) বাক্যস্ত (বাক্যের ) বাচ্যার্থঃ (অভিধেয় 

রূপ) ইতি (ইহা) নির্ণীতৎ (স্থিরীকৃত হইয়াছে ) বিবিক্তৎ (ভিন্ন হইয়া! ) 

লক্ষ্যঃ (লক্ষ্যার্থ ) ইতি ( এইরূপ ) অপি (ও ) ৪৫৬ 

অনুবাদ । পঙ্ডিতগণ মহা প্রপঞ্চের সহিত সেই অবিবিক্ত চৈতন্তকে *এই 

সমস্তই ব্রহ্ম” এই বাকের বাচ্যার্থ স্থির করিয়াছেন এবং তাহ বিবিক্ত ( পৃথক্ ) 

হইলে তাহাকে লক্ষার্থ বলা যায় ॥ ৪৫৬ 

স্থলাগ্যজ্ানপর্য্যন্তং কাঁধ্যকারণলক্ষণমৃ। 

দৃশ্যং সর্ববমনাত্মেতি বিজানীহি বিচক্ষণ ॥ ৪৫৭ 

অন্বয়। হে বিচক্ষণ! (হে বিবেচক) স্থুলাছ্জ্ঞানপধ্যস্তং (স্থূল প্রপঞ্চ 

হইীতে অবিদ্য। অবধি ) কাধ্যকারণলক্ষণং (কার্য্যকারণরূপ ) সর্ধৎ (সমস্ত) দৃশ্তৎ 

( জড়বর্গ ) অনাত্মা (আত্মভিন্ন ) ইতি (ইহা) বিজানীহি (জানিও )॥ 8৫৭ 
অন্নবাদ। হে বিচক্ষণ! স্থূল জগৎ হইতে অজ্ঞান অবধি কাধ্যকারণরূপ 

এই সমস্ত দৃশ্তকে আত্মা বলিয়া জানিও ॥ ৪৫৭ 

আত্ম-নিরূপণম্। 
অন্তঃকরণতদ্রৃততিদ্রষ্ট, নিত্যমবিক্রিয়ম্ | 
চৈতন্যং যত্তদাত্যেতি বুদ্ধ বুধ্যব্ সুক্ষনয়া ॥৪৫৮ 

অন্বর। অস্তঃকরণতদ্বৃত্তিদ্র ( অস্তঃকরণ এবং 'অন্তঃকরণের বৃত্তি অর্থাৎ 

পরিণামের দ্রষ্টী-_সাক্ষী ) নিত্যৎ ( ক্ষয়োদয়-রহিত ) অবিক্রিয়ং (বিকার-শূন্ত ) 
যত (যে) চৈতন্তং (চেতনাশক্তি ) তৎ (সেই) আত্ম৷ (্বরূপ)ইতি (ইহা) 



১ধ২ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রইঃ ! 

সুঙ্য়! ( সরু, দৃরবগাহবস্তগ্রহণসমর্থ ) বুদ্ধ (বুদ্ধির দ্বারা--মনের দ্বার! ) বুধ্যন্ব 
(জান )॥ ৪৫৮ 

অন্থবাদ। অস্তঃকরণ এবং অন্তঃকরণবৃত্তির দ্রষ্টা (সাক্ষী) নিত্য বিকার- 
শূন্য চৈতন্যই আত্মা, তাহাকে হুক্ষবুদ্ধিদ্বারা অবগত হও ॥ ৪৫৮ 

এধ প্রত্যক্ স্বপ্রকাশো নিরংশো- 

হসঙ্গঃ শুদ্ধঃ সর্ববদৈকম্বভাবঃ | 
নিত্যাখণ্ডানন্দরূপো নিরীহঃ 

সাক্ষী চেতা কেবলো। নিগু ণশ্চ ॥৪৫৯ 
অন্বয়। এষং (এই) প্রত্যক্ (আত্মা) স্বপ্রকাশঃ (অগন্তের গ্কাশ 

অপেক্ষা না করিয়! প্রকাশম্বরূপ ) নিরংশঃ (অংশবিহীন ) অসঙ্গঃ ( সঙ্গরহিত ) 
শুদ্ধঃ ( দোষশূহ্য ) সব্বদৈকম্বভাবঃ (সকল সময় একরূপ ) নিত্যাথগ্ডানন্মরূপঃ 
( সর্বদ1 অথগুন্খস্বরূপ ) নিরীহঃ (চেষ্টা-_ক্রিয়ারহিত ) সাক্ষী (উদাসীন ) 
চেতা (জ্ঞানরূপ ) কেবলঃ ( শুদ্ধ__দেহান্তঃকরণাদি-সঙ্গশূন্ত ) চ (এবং) নিগুণঃ 
(গুণরহিত )॥ ৪৫৯ 

অনুবাদ । এই আত্ম ম্বয়ংপ্রকীশ, অংশরহিত, সঙ্গশুন্ত, শুদ্ধ, সর্বদা! একরূপ, 
অবিনশ্বর-_অখগ্ু'আনন্ন্বরূপ, নির্ব্যাপার, সাক্ষী, জ্ঞানম্বরূপ, কেবল এবং 
নিগুণ ॥ ৪৫৯ 

নৈব প্রত্যগ্ জায়তে বদ্ধতে নে। 
কিঞ্চিম্নাপক্ষীয়তে নৈব নাশম্। 

আত্ম নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণে! 

নাসৌ হন্ছো হন্যমানে শরীরে ॥ ৪৬০ 
অন্বয়। প্রত্যক ( প্রত্যগার্ম্-__জীবাত্ম! ) নৈব জায়তে (নিশ্চয়ই জন্ম" 

গ্রহণ করে না) নে বদ্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র ) ন 
অপক্ষীয়তে (হাস হয় ন1 ) নৈব নাঁশং এতি (নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) 
অয়ং ( এই ). আত্ম। (স্বরূপ ) নিত্যঃ ( অবিনাশী ) শাশ্বতঃ (সদা বিদ্ভমান ) 
পুরাণঃ (পুরাতন ); শরীরে (দেহে ) হন্ঘমানে (বিনাঁশিত হইলে ) অসৌ 
( এই আত্ম! ) ন হন্তঃ ( বধ্য নহে )॥ ৪৬০ 

অন্থুবাদ। প্রত্যগাত্মা (জীবাত্বা! ) জন্মগ্রহণ করে না, বৃদ্ধি ও ত্রাস প্রাপ্ত 
হয় না, এবং ইহার বিনাশ নাই, এই আত্মা নিত্য, সর্বদা বর্তমান এবং পুরাণ; 
শরীর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও আত্ম! বিনষ্ট হয় না ॥ ৪৬০ 

জম্মাস্তিত্ববিরৃদ্ধয়ঃ পরিণতিশ্চাপক্ষিতির্নাশনং 
দৃশ্ঠাস্তৈব ভবন্তি ষড়বিকৃতয়ো! নানাবিধা ব্যাধয়ঃ | 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত সারসংগ্রহঃ। ১৭৩ 

স্থুলত্বাদি চ নীলতাদ্যপি মিতির্ণাশ্রমাদিপ্রথা 

দৃশ্যান্তে বপুষো নচাত্মন ইমে তদ্বিক্রিয়াসাক্ষিণঃ ॥৪৬১ 

অন্বয় । জন্মান্ডিত্ববিবৃদ্ধয়ঃ (উৎপত্তি, বিদ্কমানতা ও বুদ্ধি) পরিণতিঃ 
(পরিণাম ) অপক্ষিতিঃ ( অপক্ষয়__ হাস ) নাঁশনঞ্চ ( এব বিনাশ ) [ এতাঃ-_ 

এই সকল ] ষট (ছয়টি) বিকৃতয়ঃ (বিকার ) নানাবিধাঃ (অনেকপ্রকার ) 
ব্যাধয়শ্চ (এবং রোগ ) দৃশ্তান্তৈব (দেহা দি্ৃশ্পদার্৫থেরই) ভবস্তি হইয়া থাকে )3 
স্থলত্বাদি (স্থুলত্বপ্রভৃতি ) নীলত্বাদি চ অপি (এবং নীলতা, কৃষ্ণ প্রভৃতিও ) 
মিতিঃ (জ্ঞান) বর্ণাশ্রমাদিপ্রথা ( বর্ণাশ্রমপদ্ধতি ) ইমে (এই সমস্ত) 
| ধর্্ীঃ- ধর্ম ] বপুষঃ (শরীরের) দৃত্তান্তে (দৃষ্ট হয়) তদ্বিক্রিয়াসাক্ষিণঃ 
( দেহাদির বিকাঁরের সাক্ষী- দ্রষ্টা ) আত্মনশ্চ ন (পরন্ত আত্মার হয় না) ॥ ৪৬১ 

অনুবাদ । জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় (হাঁস) বিনাশ--এই 
ছয়টি [ ভাব পদার্থের ] বিকাঁর এবং নানা প্রকার ব্যাধি দেহা'দ দৃশ্ঠেরই ঘটিয়া 
থাকে । স্থুলত্ব রুষ্তত্ব প্রভৃতি জ্ঞান এবং বর্ণাশ্রমা'দ পদ্ধতি শরীরে পরিদৃষ্ 
হয়, কিন্ত এইগুলি দেহাদি পরিণামের সাক্ষীভূত আত্মার ধর্ম নহে ॥ ৪৬১ 

অস্থিন্নাত্বন্যনা ত্ত্বমনা অন্য আ্বতাং পুনঃ | 
বিপরীততয়াধ্যস্ত সংসরন্তি বিমোহতঃ ॥ ৪৬২ 

অন্বয়। [ জনাঃ- লোক সকল ] বিমোহতঃ (ভ্রাস্তিপ্রযুক্ত ) অন্মিন (এই) 

আম্মনি (মত্মায়) অনাত্মত্বং (দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি, প্রভৃতি অনাত্মার 
ধর্মকে ) পুনঃ (আবার ) বিপরীততয়! ( বিপরীতভাবে ) অনাত্মনি 
( দেহেজ্িয়াদিতে ) আত্মতাৎ (আত্মাকে ) অধ্যস্ত (আরোপ করিয়া ) সংসরস্তি 
( সংসার অর্থাৎ জন্মমরণ লাভ করে ) ॥ ৪৬২ 

অনুবাদ। লোকসকল মোহবশতঃ আত্মায় দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি 
অনাআ্াকে এবং আবার বিপরীতভাবে অনাত্মার আত্মাকে আরোপ করিয়া 
জন্ম-মরণ-প্রবাহে নিপতিত হয় ॥ ৪৬২ 

ভ্রান্ত্য। মনুষ্যোহহমহং দ্বিজোহহং 

তজ্জ্ঞোহহমজ্জঞোহহমতীব পাপী। 

ভ্রষ্টোহন্মি শিষ্টোহন্মি স্থখী চ ছুঃখী- 
ত্যেবং বিমুহ্যাত্মনি কল্পয়ন্তি ॥ ৪৬৩ 

অন্বয়। [ মৃঢ়াঃ-মুঢ়গণ ] ভ্রাস্ত্যা (মোহধশতঃ ) অহ (আমি ) মন্থুয্াঃ 

( মানুষ ) অহং (আমি ) দ্বিজঃ (দ্বিজাতি ) অহৎ (আমি ) তজ্জ্ঞঃ ( তদ্বিষয়ে 
অভিজ্ঞ ) অহং ( আমি ) অজ্ঞঃ (জ্ঞানহীন ) অহৎ (আমি ) অতীব (অত্যন্ত ) 
পাপী (পাপযুক্ত ) অস্মি (আমি ) ভরষ্টঃ (পতিত, অশিষ্ট ) অশ্মি (আমি ) শিষ্টঃ 
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( সাধু, সঙ্জন ) স্মুখী ( সুখযুক্ত ) দুঃখী চ ( এবং ছুঃখযুক্ত ) ইতি (ইহা) এবং 
(এরূপ) বিমুহ (মোবপ্রাপ্ত হইয়া ) আত্মনি (আত্মায় ) ক্য়স্তি ( কল্পনা 
করে_আরোপ করে )॥ ৪৬৩ 

অনুবাদ! মুঢ়গণ ভ্রাস্তিবশতঃ আমি মনুষ্য, আমি দ্বিজ, আমি জ্ঞানী, 
আমি অন্ত, আমি ভ্রষ্ট, আমি শিষ্ট, আমি সুখী, আমি দ্রুঃখী আত্মাতে এইরূপ 
কর্পন! করিয়া থাকে ॥ ৪৬৩ 

অন।স্মনে! জন্মজরামৃতিক্ষুধা- 

তৃষ্তাত্বখরেশভয়াদিধর্মমন্। 

বিপর্য্যযেণ হতথাবিধেইস্মি 

নারোপয়ন্ত্যাত্বনি বুদ্ধিদোষাৎ ॥ ৪৬৪ 
অন্বয়। [জনাঃ-লোকসকল ] বুদ্ধিদৌবাৎ (বুদ্ধির দৌষবশতঃ-_ভ্রম- 

বশতঃ ) অতথাবিধে (সেইরূপ নহে__জন্মাদিধর্মবান নহে এবংবিধ ) অম্মিন্ 
(এই) আত্মনি (আত্মায় ) অনাত্মনঃ ( অনাঁত্বার- দেহেন্দিয়াদির ) জন্ম- 
জরা মৃতিক্ষুধা-তৃষ্ণানুখ-ক্লেশভয়াদিধর্্মান ( উৎপত্তি, বার্ধক্য, মরণ, বুভুক্ষা, 
পিপাসা, শর্ম, কষ্ট, ভীতি প্রভৃতি ধর্মর-সমূহকে ) বিপর্যায়েণ (বিপরীত ভাবে ) 
আরোপয়ন্তি হি (নিশ্চয়ই আরোপ করে )॥ ৪৬৪ 

অন্ুবাদ। জীবগণ ভ্রমবশতঃ জন্মাদিরহিত আত্মাতে জন্ম, জরা, মরণ) 
ধা, তৃষ্ণা, ক্লেশ প্রভৃতি অনাত্বার ধর্দুসিমহকে বিপরীত ভাবে আরোপ 
করিয়া থাকে ॥ ৪৬৪ 

ভ্রান্ত্যা যত্র বদধ্যাসস্তৎ্কৃতেন গুণেন বা। 

দোষেণাপ্যণুমাত্রেণ স ন ন্বধ্যতে চিৎ ॥ ৪৬৫ 

অন্থয়। ভ্রান্ত্যা (ভ্রম-বশতঃ ) যৃত্র (যাঁহাতে__রজ্জুপ্রভৃতিতে ) যদধ্যাসঃ 
(যাহার-_সর্পাদির অধ্যাস_আরোপ ) তৎকৃতেন (অধ্যাস-কৃত) গুণেন 
(গুণদ্বারা) বা (কিংবা ) দোষেণাপি ( দোষ দ্বারাও ) অণুমাত্রেণ ব্বেক্পপরিমাণে) 
সঃ (সেই পদার্থ__রজ্জপ্রভৃতি ) কচি (কোথায়ও ) ন সমগধ্যতে (সন্ব 
হয় না)॥ ৪৬৫ 

অন্থুবাদ ৷ ভ্রান্তিগ্রযুক্ত যাহাতে ( রজ্প্রভৃতিতে ) যাহার (সপ্পাদির ) 
অধ্যাস হয়, সেই অধ্যাসকৃত গুণ বা দোষের দ্বারা সেই বন্তব (রঙ প্রভৃতি ) 
অণুমাত্রও দন্বদ্ধ হয় নাঁ॥ ৪৬৫ 

কিং মরুন্ম গতৃষ্াম্পূরেণা ুর্বমুচ্ছতি | 
ষ্টিসংস্থিতপীতেন শঙ্গঃ পীতায়তে কিমু ॥ ৪৬৬ 

অন্থয়। মরুৎ (বায়ু) মৃগতৃষ্টান্বপুরেণ ( মরীচিকার জলরাশি দ্বার!) 
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আর্দরত্বং (সিক্তত্ব--ভিজান ) খচ্ছতি কিং (প্রাপ্ত হয় কি?) শঙ্ঘঃ (শাখ ) 
ষ্টিসংস্থিতপীতেন ( চক্ষুতে স্থিত পীতের দ্বার ) পীতায়তে কিমু? ( পীতব্ণ 
হয় কি? )॥ ৪৬৬ 

অনুবাদ । মরীচিকাঁর জলরাশি দ্বার! বাযু কি [ কখন ] আর্দ্র হয়? নেত্র- 
স্থিত গীত দ্বার! শঙ্খ কি পীত বর্ণ ধারণ করে ? ॥ ৪৬৬ 

বালকল্িতনৈল্যেন ব্যোম কিং মলিনায়তে | 
শিষ্য? 

প্রত্যগাত্ন্যবিষয়েহনাত্মাধ্যাসঃ কথং প্রভো। ॥ ৪৬৭ 
অন্বয়। ব্যোম (আকাশ) বালকল্লিতনৈল্যেন ( অজ্ঞ কর্তৃক আরোপিত 

নীলত। দ্বার। ) মলিনায়তে কিৎ (মলিনতা প্রাপ্ত হয় কি?) 
শিষ্যঃ (শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন ) 

হে প্রভো ! অবিষয়ে (বিষয়-রহিত ) প্রত্যগাত্মনি (ব্যাপক আত্মায় ) 
অনাত্মাধ্যাস; (দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্মার আরোপ ) কথং (কিরূপে ) 
[ ভবতি-হয় |? ৪৬৭ 

অন্ুবাদ। অজ্ঞ-কর্তক আরোপিত নৈল্যের ( নীলবর্ণের ) দ্বারা আকাশ 
কি মলিনতা ধারণ করে? 

শিষ্ক জিজ্ঞাস। করিলেন-_হে প্রভো! ! অবিষয় ব্যাপক আত্মায় দেহ ইন্দ্রিয় 
প্রভৃতি অনাত্মার আরোপ কিরূপে সম্ভব হয়? ৪৬৭ 

পুরো দৃষ্টে হি বিষয়েহধ্যস্তান্তি বিষয়ান্তরমূ্ | 
তদ্দষটং শুক্তিরজ্ঘবাদৌ সা দৃশ্ঠাদ্যনুবন্ধতঃ ॥ ৪৬৮ 

অন্বয়। হি (যেহেতু )[ লোকাঃ-লোকসমৃহ 1 পুরঃ (পুরোভাগে -অগ্রে) 
ৃষ্টে (চক্ষুর গোচর ) বিষয়ে € শুক্তি রজ্জুপ্রভৃতিতে ) বিষয়াস্তরং (অন্ত বিষয় 
রজত-সর্পাদি ) অধ্যন্তন্তি (আরোপ করে); তৎ( তাহা) সাদৃষ্াগ্তন্ু বন্ধতঃ 

(সাদৃষ্ভাদিনিবন্ধন ) শুক্তিরজ্জাদৌ ( বিনুক, দড়ি প্রভৃতিতে ) দৃষ্টম (দেখা 
গিয়। থাকে ) ॥ ৪৬৮ 

অনুবাদ। লোক পুরোভাগে পরিদৃষ্ট বিষয়ে ( শুক্তিরজ্জু প্রভৃতিতে ) অন্ত 
বিষয়ের ( রজভ-সর্পাদির ) আরোপ করিয়া থাকে, ইহা সাদৃশ্তনিবন্ধন শুক্তি- 
রজ্জু-প্রভৃতি স্থলে পরিদৃষ্ট হয় ॥ ৪৬৮ 

পরত্র পুর্ববদৃষ্টস্তাবভাসঃ স্মৃতিলক্ষণঃ | 
অধ্যাপঃ স কথং স্বামিন্ ভবেদাত্বন্যগোচরে ॥ ৪৬৯ 

অন্বয়। স্বামিন্ (হে প্রভে।) পরত্র (অন্ত পদার্থে) পুর্ববদৃষ্টন্ত ( পূর্ব 

দর্শন-বিষয়ীভূত বস্তর ) অবভাসঃ '(জ্ঞান) স্থৃতিলক্ষণঃ (স্থৃতির লক্ষণ ), সঃ 
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(সেই) অধ্যাসঃ (আরোপ ) অগোচরে (অবিষয়ে ) আত্মনি (আত্মায়) 
কথং (কিরূপে ) ভবেত তয় )?॥ ৪৬৯ 

অন্থুবাদ। প্রভো! অপর পদার্থে পূর্বৃ্ বস্তর অবভাসকে (জ্ঞানকে ) 

স্বৃতির লক্ষণ বলা যাইতে পারে, অবিষয় আত্মায় অধ্যাস কিরূপে সম্ভব 
হয়? ॥ 6৬৯ 

নানুভূতঃ কদাপ্যাত্বাননুভূতন্ত বস্তনঃ | 

সাদৃশ্ঠং সিধ্যতি কথমনাত্মনি বিলক্ষণে ॥ ৪৭০ 
অন্বয়। আত্ম! (স্বরূপ) কদাপি (কখনও) ন অন্ুভূতঃ (জ্ঞাত হয় 

ন), বিলক্ষণে (ভিন্নরূপ বিপরীত-_আত্মা শুদ্ববুদ্ধন্বরূপ তাহার বিপরীত 
অনাত্বা দেহাঁদি তাহাতে ) সাদৃশ্তৎ (তুল্যতা ) কথৎ (কিরূপে ) সিধ্যতি 
(সিদ্ধ হয় )॥ ৪৭০ 

অন্ুবাদ। আত্মা কখন অনুভূত নহে, আত্মা হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত 
অনাত্মা-দেহাদিতে অজ্ঞাত বস্তর (আত্মার) সাদৃশ্ত কিরপে নিরূপিত 
হয়? ॥ 8৭৩ 

অনাত্মন্থাত্বতাধ্যাসঃ কথমেষ সমাগতঃ। 

নিবৃত্তিঃ কথমেতস্ত কেনোপায়েন সিধ্যতি ॥ ৪৭১ 

অন্বয়। এষ; (এই) অনাত্মনি ( অনাত্া-_-দেহাদিতে ) আত্মতাধ্যাসঃ 
(আত্মার অধ্যাস ) কথ (কিরূপে ) সমাগতঃ (আসিল ); এতম্ত (ইহার-- 
অধ্যাসের ) নিবুত্তিঃ (হানি ) কেন উপায়েন (কি উপায়ে) কথং (কিরূপে ) 
সিধ্যতি (সম্পন্ন হয় )॥ ৪৭১ 

অনুবাদ। . অনাত্ব! দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মার অধ্যাস কিরূপে আদিল, 
কি উপায়ে কিরূপে ইহার নিবুত্তি হয় ॥ ৪৭১ 

উপাধিযোগ উভয়ো& ্ঈম এবেশজীবয়োঃ | 

জীবস্তৈব কথং বন্ধ! নেশ্বরস্তাস্তি তৎকথম্ ॥ ৪৭২ 
অন্বয়। ঈণজীবয়োঃ (ঈশ্বর এবং জীবের ) উভয়োঃ (ছুয়ের) উপাধি- 

যোগঃ (উপাধি সন্বন্ধ-_ঈশ্বরের উপাধি মায়া, জীবের উপাধি অবিদ্ধা ) সমঃ এব 
(নিশ্চয়ই তুল্য )জীবস্তৈব (জীবেরই ) বন্ধঃ (বন্ধন ) কথং? (কেন?) 
ঈশ্বরস্ত ( ঈশ্বরের ) তৎ ( তাহা__বন্ধন ) কথৎ (কেন) নান্তি (নাই )॥ ৪৭২ 

অন্বাদ। ঈশ্বর এবং জীবের উপাধিসম্বন্ধ তুল্যই, [ তন্মধ্যে ] জীবেরই 
বন্ধ কেন, ঈশ্বরের বা বন্ধ নাই কেন ?॥ ৪৭২ 

এতৎ সর্ববং দয়াদৃষ্ট্যা। করামলকবৎ স্ফুটমৃ। 
প্রতিপাদয় সর্বজ্ঞ শ্রীগতরে। ররুণানিধে ॥ ৪৭৩ 
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অ্য়। সর্বজ্ঞ (হে সর্ধক্ঞানসম্পক্ন ) করুণাঁনিধে (হে দয়ার সাগর) 
্রীগুরো (হে গুরো ) দয়াদৃষ্ট্যা (ক্কপাদৃষ্টি বারা ) এতৎ ( এই ) সর্ধ্ (সমুদ্ায়) 
করামলকবৎ (হস্তস্থিত আমলক ফলের ন্তায়__অনায়াসে- সহজে ) স্ফুটং 
( বিশদরূপে ) প্রতিপাদয় ( প্রতিপাদন করুন ) ॥ ৪৭৩ ৃ 

অন্ুবাদ। হে সর্বজ্ঞ! হে 'শ্রীগুরো”! চে দয়াপারাবার ! ক্ৃপাদৃষ্টিপা? 
এই সমুদয় বিষয় হস্তস্থিত আমলকফলের ন্যায় ( সহজেই ) বিশদরূপে গ্রতি- 
পাদন করুন ॥ ৪৭৩ 

ন সাবয়ব একস্য নাত! বিষয় ইয্যতে | 

অন্যাম্মংপ্রত্যয়ার্থত্বাদপরোক্ষাচ্চ সর্ববশঃ ॥ ৪৭৪ 

অন্বয়। শ্রীগুরুঃ (গুরু বলিলেন )-_আত্মা (আত্মা ) সাবয়বঃ ( অবয়ব- 
বিশিষ্ট) ন (নহে); একশ্ত (এক-_অদ্ধিতীয় ) অন্ত (এই মাত্মার ) অন্মৎ- 
প্রত্যয়ার্থস্বাৎ ( অন্মৎজ্ঞনের বিষয়ত্বহেতু ) সর্বশঃ ( সর্ব প্রকারে ) অপরোক্ষাচ্চ 
( এবং প্রত্যক্ষ-প্রযুক্ত ১ [ আত্মা] বিষয়ঃ (জ্ঞানের বিষয় বলিয়া) ন ইম্যৃতে 
(ইষ্ট হয় না )॥ ৪৭৪ | 

অন্ুবাদ। শিষ্বের বাক্যশ্রবণে গুরু বললেন £-- 
আত্মা সাবয়ব নহে, এবং কাহারও বিষয় হয় ন; কেননা এই আত্মা 

অদ্বিতীয় ; ইহা! কেবল অহং জ্ঞানের বিষয় এবং ইহা সকলেরই সর্বতোভাবে 
প্রত্যক্ষ হইয়৷ থকে ॥ ৪৭৪ 

প্রসিদ্ধিরাত্মনোহস্ত্যেব ন কম্যাপি চ দৃশ্যতে। 

প্রত্যয়ো নাহমস্মীতি ন হ্ৃস্তি প্রত্যগাত্মনি ॥ ৪৭৫ 
অন্বয়। আত্মনঃ (আত্মার) প্রসিদ্ধিঃ (প্রথা, জ্ঞান) অস্তি এব 

(নিশ্য়ই আছে) অহং (আমি) নাম্মি (নাই) ইতি (এইরূপ ) গ্রতায়ঃ 
(জ্ঞান) কন্তাপি (কাহারও) ন দৃশ্ততে (দৃষ্ট হয় না); হি (যেখেতু) 
প্রতাগাত্মনি (ব্যাপক আত্মায় ) [ তাদুশ জ্ঞান ] নাস্তি (নাই) ॥ ৪৭৫ 

অন্ুবাদ। [ সকলেরই ] আত্মবিষয়ক জ্ঞান আছে, আমি নাই-_এবূপ 
জ্ঞান কাহারও দেখা যায় না-কারণ আত্মাতে এরূপ জ্ঞান হইতেই 

পারে না ॥ ৪৭৫ | 

ন কম্তাঁপি স্বসন্ভাবে প্রমাণমভিকাজ্ক্যতে | 

প্রমাণানাঞ্চ প্রামাণ্যং যন্ম'লং কিন্তু বৌধয়েৎ ॥৪৭৬ 

অন্বয়। ম্বসন্ভাবে (আত্মার অস্তিত্বে) বস্তাপি (কাহারও ) প্রমাণং 

(মান) ন অভিকাজ্্যতে (প্রাথিত হয় না) যন্মূলং ( যন্ম'লক, যাহাকে 

২৩ 
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অবলম্বন করিয়া ) প্রমাণানাঞ্চ (প্রমাণসমূহেরও ) প্রামাণ্য, (প্রমাণতা ) 
কিন্ত পেরস্ত ) | প্রমাণংস্প্রমাণকে ] বোধয়েৎ (জানাইয়। দেয় )॥ ৪৭৬ 

অনুবাদ । নিজের অভ্তিত্ববিষয়ে কাহারও কোন প্রমাণের প্রয়োজন 
হয় না, যাহাঁকে অবলম্বন করিয়া প্রমাণগুলি প্রামাণ্য লাভ করে [তাহার 
জ্ঞানের জন প্রমাণের আবশ্তক কি?] পরস্ত প্রমাণ কেবল বস্তু অব- 
বোধিত করিয়া দেয় ॥ ৪৭৬ 

মায়াকার্ষ্যৈস্তিরোড়ুতো নৈষ আত্মানুভূয়তে | 
মেঘবৃন্দৈর্যথা ভানুস্তবায়মহমাদিভিঃ ॥ ৪৭৭ 

অন্বয়। যথা (যেমন ) মেঘবৃন্দৈঃ (মেঘসমূহের দ্বারা ) ভামুঃ (ুর্যয) 
তিরোভৃতঃ ( আবৃত ) তথা (সেইরূপ ) মায়াকার্্যেঃ (মায়ার কার্য ) অহ্মা- 
দিভিঃ (অহঙ্কারাদির দ্বারা ) তিরোভূতঃ ( আবুত্তঃ) এষঃ (এই) আত্মা 

(স্বশ্বরূপ ) ন অন্ুভূয়তে (অনুভূত হয় না )॥ ৪৭৭ 

অনুবাদ । যেমন মেঘসমূহের দ্বারা তিরোভূত হৃর্য্য লোকলোচনের বিষয় 
হয় না, তদ্রপ মায়াকার্য্য অহঙ্কার প্রভৃতির দ্বারা ভাবত আত্মা অনুভূত 
হয় না॥ ৪৭৭ 

পুরঃস্থ এব বিষয়ে বস্তত্ধ্যস্যতামিতি | 
নিয়মে। ন কৃতঃ সপ্ভি ভ্রাস্তিরেবাত্র কারণম্ ॥৪৭৮ 

অন্বয়। সভিঃ ( সজ্জনগণ কর্তৃক ) পুরঃস্থে (সম্মুখস্থিত ) বিষয়ে ( শুক্তি- 
রজ্জ, প্রভৃতি) বস্তনি (বস্তুতে ) অধ্যস্ততাং ( অধ্যাস হউক ) ইতি (এরূপ) 
নিয়ম: ( রীতি, ব্যাপ্তি) ন কৃতঃ (অনুষ্ঠিত নহে ) অত্র ( এই অধ্যাস বিষয়ে ) 
্রাস্তিঃ এব (ভ্রমই ) কারণৎ (হেতু )॥ ৪৭৮ 

অন্থবীদ।. কেবলমাত্র পুরঃস্থিত বস্তে অধ্যাস হইবে এরূপ নিয়ম 
শান্ত্রদর্শা সাধুগণ করেন নাই, এই অধ্যাস বিষয়ে ভ্রান্তিই কারণ ॥ ৪৭৮ 

দৃগাগ্যাবিষয়ে ব্যোন্লি শ্লীলতাদি যথাবুধাঃ । 
অধ্যস্স্তি তথৈবান্মিম্নাত্মন্তপি মতিভ্রমাৎ ॥৪৭৯ 

অন্বয়। অবুধ।ঃ ( অজ্ঞান ব্যক্তি) যথা (যেরূপ) দৃগাগ্ভবিষয়ে ( চক্ষুর 
অগোচরে- অগ্রত্যক্ষে ) ব্যোয়ি ( আকাশে ) নীলতাদি ( নৈল্যাদি ) অধ্যস্তাত্তি 
( আরোপ করে ) তথ! (সেইরূপ ) মতিভ্রমাৎ ( বুদ্ধিদৌষবশতঃ ) অস্মিন্ (এই) 
আত্মনি অপি ( আত্মারও ) [ অধ্যন্তস্তি-_আরোপ করে ]॥ ৪৭৯ 

অন্গুবাদ । অজ্ঞব্যক্তিরা যেরূপ প্রত্যক্ষ আকাশে নৈল্যের আরোপ 
কষ্পে, তন্ররপ ভ্রাস্তিবশতঃ আত্মাতেও আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৭৯ 

অনাত্বন্তাত্বতাধ্যাসে ন সাদৃশ্টমপেক্ষতে। ' 
পীতোহয়ং শঙ্খ ইত্যাদৌ সাদৃশ্ঠং কিমপেক্ষিতম্ ॥৪৮৭ 



সর্ধববেদাস্ত-সিন্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | ১৭৯ 

অন্বয়। অনাত্মনি (দেহাদি অনাস্মবস্ততে ) আত্মতাধ্যাসে (আত্মার 
আরোপে ) সাদৃহ্ৎ ( সদৃশত্ব, তূল্যত্ব) ন অপেক্ষতে ( অপেক্ষা করে না) 
অয়ং ( এই ১ শঙ্ঘঃ ( শীখ ) গীতঃ (পীতবর্ণ ) ইত্যাদৌ ( ইত্যাদিতে ১ সাদৃশ্তম্ 
€(তুল্যত্ব ) অপেক্ষিতং কিং (অপেক্ষা করে কি)? [ অপেক্ষা করে না ]॥ ৪৮০ 

অন্থবাদ। দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাতআ্ায় আত্মার অধ্যাসে কোনরূপ 
সাদৃশ্ত অপেক্ষা করে না, শঙ্ঘ পীতবর্ণ ইত্যাদি স্থলে কি সাদৃশ্তকে অপেক্ষা 
করে 20 ৪৮০ 

নিরুপাধিভ্রমেষস্মিনৈবাপেক্ষা প্রদৃশ্ঠাতে । 
সোপাধিষেব তন্দ্ষটং রজ্জুদর্প্রমা'দিযু ॥ ৪৮১ 

অন্বয়। অশ্মিন্ (এই সংসারে ) নিরুপাধিভ্রমেযু (উপাধিবিহীন ভ্রাস্তি- 
স্থলে ) [ সাদৃশ্তস্তস্সাদৃশ্তের ] অপেক্ষা (প্রয়োজন ) নৈব প্রদৃশ্ততে (নিশ্চয়ই 
ষ্ট হয় না ), সোপাধিযু ( উপাধিযুক্ত ) রজ্জ্-সর্পাদিযু এব ( রজ্জ্তে সপত্রাস্তি- 
স্বলেই ) তৎ (সাদৃশ্ত ) দৃষ্টম্ ( দেখা গিয়া থাকে ) ॥ ৪৮১ 

অন্থবাদ। নিরুপাধি ভ্রমন্থলে কদাচ সাদৃশ্ঠের অপেক্ষা দেখ যায় না; 
রজ্জ্তে সপ্ত্রান্তি প্রভৃতি সোপাধিক ভ্রমস্থলেই সাদৃষ্তের অপেক্ষা পরিদৃষ্ট 
হয় * ॥ ৪৮১ 

তথাপি কিঞ্চিদ্বক্ষ্যামি সাদৃশ্যং শুণু তৎপরঃ। 
অত্যন্ত নিষ্লঃ সুন্মম আত্মায়মতিভাম্বরঃ ॥ ৪৮২ 

অন্বয়। তথাপি (নিরুপাধিভ্রমে সাদৃশ্তের অপেক্ষা যদ্যপি নাই, তবুও) 
কিঞ্চিৎ ( কিছু ) সদৃশ্তং ( সদৃশতা ) বক্ষ্যামি ( বলিব ), তৎপরঃ (একাগ্রচিত্ত ) 
[ সন্-্হইয়া ] শৃণু (শ্রবণ কর); অয়ম্ (এই) আত্মা স্বেরপ ) অত্যন্তনির্্্লঃ 
( অতি স্বচ্ছ ) হুক্ষঃ ( ছুজ্ঞান ) অতিভান্বর; (অতিশয় দীন্তিমান্ )॥ ৪৮২ 

অন্থবাদ। | বদ্যপি ন্রিপাধি ভ্রমে সাদৃশ্তের অপেক্ষা নাই], তথাপি 
কিয়ৎপরিমাণে সাদৃশ্ত বিবৃত করিব, তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর;-__আত্মা! 
অতিশয় স্বচ্ছ, শুপ্্ম এবং অত্যন্ত দীপ্তিমান্॥ ৪৮২ 

বুদ্ধিন্তৈব সত্বাত্মা সাভানা ভাম্বরামল। | 
সান্নিধ্যাদাত্মবদ্ভাতি সূর্য্যবৎ স্ফটিকে] থা ॥৪৮৩ 

অন্বয়। তখৈব (সেইরূপই ) বুদ্ধিঃ ( অন্তঃকরণ) সত্বাত্মা ( সত্বস্বভাবা ) 

« তাৎপর্যয--ভ্রম ছুই প্রকার,_-সোপাধিক ও নিরুপাধিক । গুক্তিরজত, রজ্জুর্প প্রভৃতি 
€সাপাধিক জম ? ব্রদ্ধে জগদধ্যাসকে নিক্ষপাধিক ভ্রম বলে। শুক্তিরজতস্থলে চীকচক্যাদি দোষ 
শিবন্ধন অধ্যাস হয়, এস্ুল চীকচক্যাদিই উপীধি। সাদৃগ্ঠই সর্বত্র অধ্যাসের কারণ ইহা 
বলা যাইতে পারে না। কারণ, শঙ্খে খন পীতত্ব-ত্রাস্তি হয়, তখন কোনরূপ সাধু নাই। 
ইতরাংভ্রাস্তিই অধ্যাসের কারণ। তদ্বশতঃ ব্রচ্গে জগতের অধ্যাস হয়। 
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সাভাসা ( চৈতন্তপ্রতিবিত্বযুক্তা ) ভাশ্বরা (তেজঃসম্পন্না) অমলা (স্বচ্ছ!) 
যথা (যেমন ) স্ষটিকঃ ( কাচ ) হুর্্যবৎ ( তপনের ন্যায় ) তাতি (প্রকাঁশ পায়), 
সাঙ্গিধ্যাৎ (আত্মার অত্যন্ত নৈকট্য প্রযুক্ত ) [ তদ্বৎ ইয়ং বুদ্ধিরপি--সেইরূপ 
এই বুদ্ধিও ] আত্মবৎ ( আত্মার স্তায়) ভাতি (দীন্তি পায় )॥ ৪৮৩ 

অনুবাদ । সেইরূপ বুদ্ধিও সত্বগুণস্বভাব, চৈতন্তপ্রতিবিশ্বযুক্ত, দীপ্ত, এবং 
মলিনতা-রহিত, স্ষটিক যেমন হৃর্য্যের স্ায় প্রতিভাত হয়, তন্রপ আত্মার 
সান্নিধ্যবশতঃ বুদ্ধিও 'আত্মার সায় প্রকাশ পায় ॥ ৪৮৩ 

আত্মাভাসা ততো৷ বুদ্ধি বু'দ্ধয।ভানং ততো মনঃ | 
অক্ষাণি মনআভী সান্তক্ষাভাসমিদং বপুঃ | 
অতএবাত্মতাবুদ্ধির্দেহাক্ষাদ্দাবনাত্মনি ॥ ৪৮৪ 

অন্বয়। ততঃ ( অনস্তর ) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আত্মাভাসা (আত্মার প্রতিবিশ্ব 
দ্বারা আত্মার স্তায় প্রকাশ পায় ) ততঃ (তার পর ) মনঃ (মন ) বুদ্ধ্যাভাসম্ 

(আত্মপ্রতিবিদ্বিত বুদ্ধির স্ায় প্রকাশ পায়) অক্ষাণি (ইন্দ্রিয় সকল ) মন- 
আভাসানি ( তাদৃশ মনের নায় প্রকাশ পায়) ইদৎ (এই-টুশ্তমান ) বপুঃ 
( শরীর ) অক্ষাভাসম্ (ইন্ভ্রিয়ের স্াঁয় প্রকাশ পায়) অতএব (এইজন্যই ) 
অনাত্মনি (আত্মা হইতে বিভিন্ন ) দেহাক্ষাদৌ ( শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে ) 
আত্মতাবুদ্ধিঃ ( আত্মত্বজ্ঞান )[ ভবতিস্হয় ]॥ ৪৮৪ 

অনুবাদ । | অতিসান্নিধ্যবশতঃ এবৎ স্বচ্ছতা-প্রযুক্ত বুদ্ধিদর্পণে আম্মার 
প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইলে ] বুদ্ধি আত্মার স্তায় প্রকাশ পায়, মনঃ বুদ্ধির স্টায় 
ইন্ড্রিয়গণ মনের স্তায় এবং শরীর ইন্ছিয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইয়! থাকে ; অতএব 
[ এইরূপে] দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি অনাত্ববস্তরতে আত্মতাদাত্মোর অধ্যাদ 
হইয়া! থাকে ॥.৪৮৪ 

মূঢ়ানাং প্রতিবিন্বাদ্রৌ৷ বালানামিব দৃশ্যত । 
সাদৃশ্ং বি্ধতে বুদ্ধাবাত্মনোহধ্যাসকারণমূ ॥৪৮৫ 

অন্বয়। বালানাৎ (বালকদিগের ) প্রতিবিস্বাদৌ (প্রতিবিশ্ব প্রভৃত্তিতে ) 
ইব (যথা!) মৃঢ়ানাৎ ( অজ্ঞদিগের ) [ অধ্যাস] দৃশ্ততে (দৃষ্ট হয়), বুদ্ধ 
(বুদ্ধিতে ) অধ্যাসকারণৎ (আর়্োপহেতু ) আত্মনঃ (€ আত্মার) সাদৃণ্ং 
( সদৃশতা ) বিদ্যতে ( আছে )॥ ৪৮৫ 

অনুবাদ । প্রতিবিষ্ব প্রভৃতিতে যেমন বালকদ্দিগের বিশ্বসাদৃশ্তাবুদ্ধি দেখা, 
যায়, অজ্ঞদিগেরও অনাত্বা-দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি দৃষ্ট হয়, বুদ্ধিতে (ও) অধ্যাস 
কারণীভূত আত্মার সাদৃশ্ঠ বর্তমান আছে ।॥ ৪৮৫ 

অনাত্মন্হমিত্যেব যোহ্য়মধ্যাঁস ঈরিতঃ। 
স্যাদুত্তরোত্তরাধ্যাসে পুর্ববপূর্ববস্ত কারণমৃ.॥৪৮৬ : 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারপংগ্রহঃ | ১৮১ 

অন্বয়। অনাত্মনি ( অনাত্মা-দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে ) অহং (আমি স্কুল, 
আমি চক্ষুপ্মান, আমি সুখী ) ইত্যেব ( এই প্রকারই )যঃ (যে) অয়ম্ (এই) 
অধ্যাসঃ (আরোপ) ঈরিত (কথিত হইল ), উত্তরোত্তরাধ্যাসে (পর পর 
অধ্যাসে ) পূর্বপূর্বস্ত (পূর্ববর্তীই ) কারণৎ (হেতু) স্তাৎ (হয় )॥ ৪৮৬ 

অন্থবাদ। অনাত্া-দেহ ইন্দ্রপ্ন প্রন্থতিতে যে “আমি স্থুল” ইত্যাকার অধ্যাস 
কথিত হইয়াছে, তাহ! উত্তরোত্তর অধ্যাসের প্রতি পুর্বপুর্বব অধ্যাস কারণ বলিয়া 
জানিবে। [ইহার দ্বারা অধ্যাসের অনাদিত্ব সিদ্ধ হইল ]॥ ৪৮৬ 

স্প্ডিমুচ্ছে থিতেঘেব দৃষ্টঃ সংসারলক্ষণ | 
অনাদিরেধা বগ্যাতঃ সংস্কারোহপি চ তাঁদৃশঃ ॥৪৮৭ 

অন্বয়। স্থপ্তিমুচ্ছে থিতেষু এব (নিদ্রা এবং মৃচ্ছা হইতে উখিত লোকে- 
তেই ) সংসারলক্ষণঃ ( »ংসার লক্ষণ ) দৃষ্ঠঃ (দুষ্ট হয় ), অতঃ ( এইজন্য ) এষা 
(এই ) অবিদ্যা (অজ্ঞান ) অনাদি; ( আদিশূন্ত ) সংস্কারোহপি ( বাসনাও ) চ 
( পাদপুরণে ) তাদৃশঃ (অনাদি )॥ ৪৮৭ 

অনুবাদ। নিদ্রা ও মুচ্ছ| হইতে উখিত ব্যক্তিতেই সংসারলক্ষণ অধ্যাস 
পরিদৃষ্ট হয়, অতএব এই অবিদ্যা অনাদি এবং তাহার সংস্কারও অনাদি ॥ ৪৮৭ 

অধ্যানবাধাগমনস্তয কারণং 

শৃণু প্রবক্ষ্যামি সমাহিতাত্মা । 
যম্মাদিদং প্রাণ্তমনর্থজাতং 

জন্মাপ্যযব্যা ধিজরাদিছুঃখম্ ॥ ৪৮৮ 

অন্বয়। অধ্যাসবাধ।গমনস্ত (অধ্যামজনিত বাধ অর্থাৎ সংসারহঃখের 
আগমনের ) কারণ ( হেতু ) প্রবক্ষ্যামি ( বলিব ), [ ত্বংস্তুমি ] সমাহিতাত্মা 
( একাগ্রচিত্ত ) [ সন্_-হইয়া ] শৃণু (শ্রবণ কর); য্মাৎ (যাহা হইতে-_ধে 
অধ্যাস হইতে ) ইদৎ (এই) জন্মাপ্যয়ব্যাধিজরাদিছঃখম্ (উৎপত্তি, নাশ, 
রোগ, বার্ধক্য, প্রভৃতি হুঃখরূপ ) অনর্থজাতৎ ( অনিষ্টসমুহ--ছঃখপরম্পরা ) 
প্রাপ্তম (লোকে প্রাপ্ত হয় )॥ ৪৮৮ 

অন্থুবাদ। আমি তোমাকে অধ্যাসজনিত সংসারছূঃথপ্রাপ্তির কারণ বলি- 
তেছি, তুমি তাহা! সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর। যে অধ্যাস হইতে মানব জন্ম, 
নাশ, ব্যাধি, জরা প্রভৃতি ছঃখরূপ অনর্থপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া! থাকে ॥ ৪৮৮ 

আত্মোপাধেরবিষ্ঠায়া অস্তি শক্তিদ্য়ং মহৎ । 

বিক্ষেপ আবৃতিশ্চেতি যাভ্যাং সংসার আত্মনঃ ॥৪৮৯ 
অন্বয়। আত্মোপাধেঃ (আত্মার উপাধি ) অবিস্তায়াঃ (অজ্ঞানের) বিক্ষেপঃ 

( বিক্ষেপশক্তি ) আবৃতিশ্চ (এবং আবরণশক্কি ) ইতি ( এইরূপ ) মহৎ (শ্রেষ্ঠ) 



১৮২ প্ববেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংএ্রহঃ 

শক্তিয়ম ( ছুইটি শক্তি ) অস্তি (আছে ), যাত্যাং €ষে শক্তি হইটি দ্বার!) 
আত্মনঃ আত্মার ) সংসারঃ (সংসার, গতাগতি ) [ ভবতি-্হয় ]॥ ৪৮৯ 

অন্থবাদ। আত্মার উপাধি-_অবিদ্যার বিক্ষেপ ও আবরণ নাঁমক ছুইটি 
মহতী শক্তি আছে, যাহাদের হ্বারা আত্মার সংসারে যাতায়াত হইয়া থাকে ॥৪৮৯ 

আবৃতিস্তমসঃ শক্তিস্তদ্ধযাবরণকারণমূ । 

সুলাধিগ্ভেতি স! প্রোক্তা যয়া সংমোহিতং জগৎ ॥৪৯০ 
অন্বয়। আবৃতি: (আবরণ ) তমসঃ (তমোগুণের ) শক্তিঃ (ধর্ম) হি 

(কারণ ) তৎ ( আবরণশক্তি ) আবরণকারণৎ (আবরণের হেতু হইয়। থাকে ); 

সা ( তাহা ) মূলাবিষ্য1 ( মুলাবিষ্ঠা এই সংজ্ঞা ) * ইতি (ইহ) প্রোক্তা [ পণ্ডিত" 
গণ কর্তৃক কথিত হয় ] য়! € যে মুলাবিদ্যা কর্তৃক ) জগৎ (সমস্ত সংসার ) 
সংমোহিতম্ (মোহ প্রাপ্ত )1॥ ৪৯০ 

অনুবাদ । [ অবিদ্যায় সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে] 
তমোগুণের শক্তি আবরণ, সেইটি আবরণের হেতু হইয়া! থাকে; তাহাকে 
মূলাবিদ্যা বলা যায়, যন্দারা এই সংসার মোহিত হইয়াছে ॥ ৪৯০ 

বিবেকবানপ্যতিযৌক্তিকোহপি 
শ্রন্তাত্মতত্বোহপি চ পণ্ডিতোহপি । 

শক্ত্যা বয় সংবৃতবোধদৃষ্টি- 
রাত্মানমাত্বস্থমিমং ন বেদ ॥ ৪৯১ 

অন্বয়। বিবেকবানপি € আত্মা ও অনাত্মার ভেদজ্ঞানযুক্ত হইলেঞ্জ) 
অতিযৌক্তিকঃ অপি ( অতিশয় যুক্তিপরায়ণ হইলেও ) শ্রতাত্মতত্বঃ অপি 
(আত্মার যাথার্থ7 উত্তমরূপে শ্রুত হটুলেও) চ (পাদপুরণে) পত্ডিতৃঃ অপি 
(আপাততঃ জ্ঞানবান্ও ) যয়া (যে) শক্ত্যা (শক্তি কর্তৃক) সংবৃত- 
বোধদৃষ্টিঃ (যাহার জ্ঞানচক্ষুঃ আচ্ছাদিত হইয়াছে এবংবিধ হইয়া ) আত্মস্থম্ 
আত্মায় স্থিত, স্বপ্রতিষ্ঠ ) ইমম্ (এই) আত্মানৎ (আত্মাকে) ন বেদ 
(জানেন না )॥ ৪৯১ 

অনুবাদ। বিবেকী হউন, তাফ্কিক হউন, কিংবা! আত্মতত্ব উত্তমরূপে শ্রবণ 
করিয়াছেন এরপ ব্যক্তি হউন, অথবা পণ্ডিত হউন না কেন, আবরণশক্তি 
কর্তৃক জ্ঞানচক্ষুঃ আবৃত হওয়ায় ইহাদের কেহই স্বপ্রতিষ্ঠ আত্মাকে জানিতে 
পারেন না ॥ ৪৯১ 

* তাংপর্যয-_-অবিদয। ছুই প্রকার,_মুলাবিদ্যা ও তৃলাবিদ্যা। সমষ্টি অবিদ্যাকে মুলা- 
বিদ্যা এবং প্রত্যেক জীবগত অবিদ্যাকে তৃলাবিদ্যা বলে। যে ব্যক্তির তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, 
তাহার সেই অবিদ্বা নষ্ট হয়, হুতরাং একের মুক্তিতে সর্বমুক্তপ্রসক্তি হয় ন!। 



সর্ধবেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহ! ১৮৩ 

বিক্ষেপনান্নী রজসম্ভু শক্তিঃ 

প্রবৃত্তিহেতুঃ পুরুষস্ নিত্যমূ। 
স্থুলাদিলিঙ্গাস্তমশেষমেতদ্ 

যয়া সদাত্মন্যসদেব সুযতে ॥ ৪৯২ 
অন্বয়। রজসঃ (রজোগুণের ) বিক্ষেপনায়ী ( বিক্ষেপ-নামিক! ) শক্তিত্ত 

(সামর্থ্যই ) পুরুষস্ত (লোকের) নিত্যৎ (সতত) প্রবৃত্তিহেতুঃ (প্রবৃত্তির 
কারণ ) [ভবতি-্হয়] যয়া (যে শক্তি কর্তক) আত্মনি (আত্মার) 
অশেষম্ (যাবতীয় ) এনৎ € এই ) স্থুলার্দিলিঙ্গান্তং (স্থল ঘটপট দেহ প্রভৃতি 
আরম্ভ করিয়া বুদ্ধি পর্য্যন্ত ) অসদেব (মিথ্যাবস্তই ) সদ! (সর্বদা ) হুয়তে 
( উৎপাদিত হয় )॥ ৪৯২ 

অন্বাদ। রজোগুণের বিক্ষেপ-নামিকা শক্তি পুরুষের সর্বদ! প্রবৃত্তির 
কারণ হইয়! থাকে, যে শক্তি সর্বদা আত্মাতে দেহাদি স্থুল বস্ত হইতে বুদ্ধি 
পর্ধ্যস্ত যাবতীয় মিথা। বস্ত্ব অধ্যারোপিত করে ॥ ৪৯২ 

নিদ্রা যথা পুরুষমপ্রমত্তং 
সমাবৃণোতীয়মণি প্রতীচম্। 

তথারুণোত্যাবৃতিশক্তিরন্ত- 

বিক্ষেপশক্তিং পরিজুত্তয়ন্তী ॥ ৪৯৩ 
অন্বয়। নিদ্র। (সুযুপ্তি) যথ। (যেমন ) অগ্রমত্তৎ (সাবধান ) পুরুষং 

(জনকে ) সমাবুণোতি (আবরণ করে) তথা (সেইরূপ) বিক্ষেপশক্তিং 
( বিক্ষেপ-শক্তিকে ) অস্তঃ (মধ্যে ) পরিজ্ন্তয়ন্তী (বদ্ধিত করে যে এমন ) 
ইয়ম্ (এই ) আবৃতিশক্িরপি ( আবরণশক্তিও ) প্রতীচম্ ( জীবাত্মাকে ) 
আবুণোতি (আবরণ করে ) ॥ ৪৯৩ 

অনুবাদ । নিদ্রা যেরূপ অতি সাবধান পুরুষকেও আবরণ করে, সেইরূপ 
এই আবরণশক্তি অন্তঃকরণে বিক্ষেপশক্তিকে বদ্ধিত করিয়া আত্মকেও 
আবৃত করে ॥ ৪৯৩ 

শক্ত্যা মহত্যাবরণাভিধানয়। 

সমারুতে সত্যমলম্বরূপে | 
পুমাননাত্মন্যহমেষ এবে- 

ত্যাত্মত্ববুদ্ধিং বিদধাতি মোহাৎ ॥ ৪৯৪ 
অন্বয়। মহত্যা (প্রবল) আবরণাভিধানয়া (আবরণনাম়ী ) শক্তা 

( শক্কিকর্তৃক ) অমলম্বরূপে ( স্বচ্ছম্বভাৰ ) [ আত্মনিস্আত্মা ] সমারতে আবৃত 
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হইলে) পুমান্ ( পুরুষ ) মোহাৎ (অজ্ঞানবশতঃ ) অনাত্মনি (অন।য্বাতে-- 
দেহ প্রভৃতিতে ) এষ (এই দেহাদি) অহমেব ( আমিই ) ইতি (এইরূপ) 
আত্মত্ববুদ্ধিং (আত্মত্বজ্ন ) বিদধাতি (স্থাপন করে ) ॥ ৪৯৪ 

অন্নুবাদ। মহতী আবরণশক্তি দ্বারা স্বচ্ছস্বভাব আত্মা সমাবৃত হইলে, 
পুরুষ অজ্ঞানবশতঃ অনাত্বা দেহ প্রভৃতিতে ইহা আমিই” এইরূপ আত্মত্ব- 
জ্ঞান স্থাপন করিয়া থাকে ॥ ৪৯৪ 

যথ! গ্রস্থপ্তিপ্রতিভাসদেহে 

স্বাতৃত্বধীরেষ তথ! হানত্বনঃ | 

জন্মাপ্যযক্ষুদ্তয়তৃট্শ্রমাদী- 
নারোপয়ত্যাত্মনি তস্য ধশ্মান্ ॥ ৪৯৫ 

অন্বয়। যথা (যেমন) প্ররন্প্তিপ্রতিভাসদেহে (সুষুপ্তিকালে যে দেহ 
প্রকাশিত হয়, তাহাতে ) তথা (সেইরূপ ) এষঃ (এই--পুরুষ ) হি ( যেহেতু) 
আত্মনি ( আত্মাতে ) তশ্ত (সেই ) অনাসত্বনঃ ( অনাত্বা--দেহাদির ) জন্মাপ্যয়- 
ক্ষুদ্ভয়তুট্শ্রমাদীন্ (উৎপত্তি, বিনাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, শ্রম প্রভৃতি ) ধর্ম্মান্ 
( ধর্মসমূহকে ) আরোপয়তি (আরোপ করে )1॥,9৯৫ 

অনুবাদ। যেরূপ নুযুপ্তিকালে প্রকাশিত দেহে আত্মত্বজ্ঞান হয়, সেইরূপ 
পুরুষ আত্মাতে জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা, শ্রম প্রভৃতি অনাত্মার ধর্মসমূহ 
আরোপ করিয়া থাকে ॥ ৪৯৫ 

বিক্ষেপশক্ত্য। পরিচোগ্যমানঃ 

করোতি কণ্মাধ্যুভয়াত্মকানি | 
ভুঞ্জান এতৎফলমপুযুপাত্তং 

পরিভ্রমত্যেব ভবাম্বুরাশে। ॥ ৪৯৬ 
অন্বয়। [আত্মা ] বিক্ষেপশক্ত্যা ( বিক্ষেপশক্তিকর্তৃক ) পরিচোগ্যমানঃ 

( প্রেরিত হইয়। ) উভয়াআকানি (উভয়বিধ-_সাধু ও অসাধু) কর্্মাণি (কর্ম 
সমুদ্ায়) করোতি (অনুষ্ঠান করে), উপাত্বং (গৃহীত ) এতং (এই ) ফলমগি 
(কর্ম্বের ফলও) ভুপ্জানঃ (ভোগ করতঃ ) ভবাম্বুরাশৌ ( সংসার-সমুদ্র ) পরি- 
ত্রমত্যেব (নিশ্চয়ই পরিভ্রমণ করে )॥ ৪৯৬ | 

অনুবাদ। আত্মা বিক্ষেপশক্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া সাধু ও অসাধু 'এই 
উভয়বিধ কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, এবং কর্ম হইতে প্রাপ্ত ফল ভোগ" 
করতঃ সংপার-পারাবারে ভ্রমণ করে ॥ ৪৯৬ 

অধ্যাসদোষাৎ সমুপাগতোহ্য়ং 

ংসারবন্ধঃ প্রবলপ্রতীচঃ | 
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যদ্যোগতঃ ক্লিশ্যতি গর্ভবাঁস- 
জন্মাপ্যয়ক্লেশভয়ৈরজঅম্ ॥ ৪৯৭ 

অন্বয়। অধ্যাস্দোষাৎ ( অধ্যাসদৌষবশতঃ ) প্রবলপ্রতীচঃ (বলবান্ 
অর্থাৎ চৈতন্তন্বরূপ আঁত্বার ) অয়ং (এই ) সংসারবন্ধঃ ( ভববন্ধন ) সমুপাগতঃ 
(উপস্থিত হইয়াছে ), [ আত্মা ] যদ্ধোগতঃ (যাহাঁর-_অধ্যাসের সম্ন্ধবশতঃ ) 
গর্ভবাসজন্মাপ্যয়ক্লেশভয়ৈঃ (মাতৃগর্তে স্থিতি, উৎপত্তি, বিনাশ, ছঃখ ও ভয় দ্বারা) 
অজম্্ৎ (সর্বদা) ক্রিশ্তুতি (কষ্ট পায় )॥ ৪৯৭ 

অন্থবাদ। অধ্যাসদোষবশতঃ বলবান্ অর্থাৎ নিত্য, জ্ঞানস্বরূপ আত্মার এই 
সংসারবন্ধন ঘটিয়াছে, যাহার সন্বন্ধবশতঃ [ আত্মা ] জন্ম, নাশ, ছুঃখ ও ভয়ের 
দ্বারা নিয়ত ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকে ॥ ৪৯৭ 

অধ্যাসো নাম খন্বেষ বস্তনে যোহন্যথা গ্রহঃ | 

স্বাভাবিকভ্রান্তিমূলং সংহতেরাদিকারণম্ ॥ ৪৯৮ 
.. অন্থয়। বস্তনঃ ( বস্তর--রজ্জু প্রভৃতির ) ষঃ (যে) অন্তথাগ্রহঃ (অন্রূপে-_ 
সর্পরূপে জ্ঞান ) এষঃ (ইহা) খলু (নিশ্চিত) অধ্যাসো নাম, (অধ্যারোপ 
নামক ) স্বাভাবিকভ্রান্তিমূলৎ (অনাদি ভ্রম ইহার কারণ ) সংস্যতেঃ (সংসারের) 
আদি কারণৎ ( মূলকারণ )॥ ৪৯৮ 

অন্থবাদ। রঙ প্রত্ৃতি বস্তর সর্পাদিবূপে জানাকে অধ্যাস বলে, অনাদি 
ত্রমই ইহার হেতু এবং ইহাই সংসারের মূল কারণ ॥ ৪৯৮ 

সর্ববানর্থস্ত তদ্বীজং যোহইন্যথা গ্রহ আত্মনঃ | 

ততঃ সংসারসম্পাতঃ সততর্লেশলক্ষণঃ ॥ ৪৯৯ 

অন্বম। আত্মনঃ €( আত্মার )যঃ (যে) অন্থাগ্রহঃ (অন্ত প্রকারে জ্ঞান ) 
তৎ (সেইটি) সর্বানর্থন্ত (€ সমস্ত অনিষ্টের) বীজং (কারণ ), ততঃ (তাহা 
হইতে) সততক্রেশলক্ষণঃ (সর্বদা ক্লেশবপ) সংসারসম্পাতঃ ( সংসার- 
প্রাপ্তি) ॥ ৪৯৯ 

অন্থুবাদ। আত্মাকে অন্তপ্রকারে (সুখী, ছূঃখী এইরূপে ) জানাই সমস্ত 
অনর্থের কারণ; এই আত্মার অন্যথাজ্ঞান হইতে সর্বদা ক্লেশরূপ সংসারপ্রাপ্তি 
হইয়া থাকে ॥ ৪৯৯ 

অধ্যাসাদেব সংসারো! নফ্েহধ্যাসে ন দৃশ্যতে | 
তদেতদ্ুভয়ং স্পষ্টং পশ্য ত্বং বদ্ধমুক্তয়োঃ ॥ ৫০০ 

অন্বয়। অধ্যাসাৎ এব (আরোপবশতঃই ) সংসারঃ ( জন্মমরণপ্রবাহ্ ), 
মধ্যাসে (আরোপ ) নষ্টে (নাশপ্রাপ্ত হইলে ) [ সংসার ] ন দৃশ্ঠতে (দেখা 
মানা ), ত্বং (তুমি ) বন্ধমুক্তয়োঃ ( বদ্ধ ও মুক্তের ) তৎ (সেই ) এতৎ এই) 

হ৪ 
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উভয় ( ছুইটি-__বদ্ধের সংসার, মুক্তের অসংসার ) ম্পষ্টং (বিশদভাবে ) গশ্ঠ 
(দেখ )॥ ৫০ 

অন্থবাদ। অধ্যাসবশতঃ সংসার, অধ্যাস নষ্ট হইলে সংসার দেখা যায় 
না। তুমি বন্ধ এবং মুক্তের এই উভয়বিধ অবস্থা (বধের সংসার, মুক্তের 
অসংসার ) স্পষ্টরূপে নিরীক্ষণ কর ॥ ৫০০ 

বদ্ধং প্রবৃত্তিতে। বিদ্ধি মুক্তং বিদ্ধি নিবৃত্তিতঃ। 

প্রবৃত্তিরেব সংসারে! নিবৃতিম্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৫০১ 
'অন্বয়। [ ত্বংতুমি ] প্রবৃত্তিতঃ (প্রবৃত্তিমার্গ দ্বারা) বদ্ধং ( বন্ধনযুক্ত ) 

বিদ্ধি (জানিও) নিবৃত্তিতঃ (নিবৃত্তি দ্বার! ) মুক্তৎ ( মুক্তযুক্ত ) বিদ্ধি জোনিও)) 
প্রবৃত্তিরেব কেন্মাদিতে প্রবুত্তিই__ ইচ্ছাই) সংসারঃ (সেংসার-_গতাগতি), নিবৃত্তিঃ 
(কন্মাদি হইতে প্রবুত্তিহীনত ) মুক্তিঃ ( মোক্ষ ) ইফ্যতে (ইষ্ট হয় )॥ ৫০১ 

অনুবাদ। তুমি জানিও,__প্রবৃত্তি দ্বারা জীব বন্ধন প্রাপ্ত হয় এবং নিবৃত্তি 
দ্বারা মুক্তিলাভ করে; পণ্ডিতের! প্রবৃত্তিকেই সংসার এবং নিবৃত্তিকেই মুক্তি 
বলিয়া থাকেন ॥ ৫০১ 

আত্মনঃ সোহয়মধ্যাসো মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ | 

অসৎকল্পোইপি সংপারং তন্ুতে রজ্জুসর্পবৎ ॥ ৫০২ 

অন্বয়। মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ( মিথ্যাজ্ঞানপুর্বক ) সঃ ( সেই ) অয়ম্ (এই) 
অধ্যাসঃ ( আরোপ ) রজ্জুসর্পবৎ ( রজ্জুতে সর্প যেরূপ মিথ্যা, তদ্রপ ) অসং- 
কল্প: অপি (মিথ্যা হইলেও ) আত্মনঃ ( আত্মার ) সংসারং (সংসার-_গতাগতি) 
তন্নুতে (বিস্তার করে )॥ ৫০২ 

অন্নবাদ। অধ্যাসের কারণ মিথ্যাজ্ঞান ; সেই অধ্যাস রজ্জুতে প্রতিতা- 
সমান সর্পের ন্তায় মিথ্যা হইলেও, আত্মার সংসার সম্পাদন করিয়। থাকে ॥ ৫২ 

উপাধিযোগসাম্যেইপি জীববৎ পরমা তন | 
উপাধিভেদানে। বন্ধস্তৎকাধ্যমপি কিঞ্চন ॥ ৫০৩ 

অন্বয়। জীববৎ (জীবের স্তায় ) পরমাত্মনঃ (পরমাত্মার ) উপাধিযোগ- 
সাম্যেইপি ( উপাধিসম্বন্ধ তুল্য হইলেও ) উপাধিভেদাৎ (উপাধির ভিন্নত্ব থেতু-_ 
ঈশ্বরের উপাধি শুদ্বসন্বপ্রধানা মায়া, জীবের উপাধি মলিনসত্তপ্রধান। অবিষ্া ) 
বন্ধঃ (বন্ধন) ন (নাই), তৎকার্য্যমপি (বন্ধের কার্যযও ) কিঞ্চন (কিছু) 
[ ন-_নাই ] 0৫০৩ 

অন্থবাদ। জীবের স্তায় পরমাআার উপাধি-সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, উপাধির 
ভিন্নত্ব হেতু ( শুদ্ধসত্প্রধান! মায়! পরমেশ্বরের উপাধি, মলিনসত্ব প্রধান! অবিষ্ধা 

জীবের উপাধি, 'এইরূপ উপাধির ভেদবশতঃ ) পরমাআ্বীর বন্ধন, [কিৎবা। 
রন্ধের কার্য্য ছঃখাদি কিছুই নাই ॥ ৫০৩ 



“ র্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ । ১৮২ 

অস্তোপাধিঃ শুদ্ধসত্তপ্রধান। 

মায়! ত্র ত্ৃস্ত নাস্তযল্লভাবঃ | 

সত্ৃক্তৈবোৎকৃষ$ত তেন বন্ধে। 
* নো বিক্ষেপস্তৎরুতো। লেশমাত্রঃ ॥৫০৪ 

অন্বয়। শুদ্ধসত্বপ্রধানা (যাহাতে রজঃ ও তমোগুণবিহীন সত্বগুণই প্রধান 
এরূপ ) মায়া ( সত্বরজস্তমঃস্বরূপা প্রকৃতি ) উপাধিঃ (ভেদক ধর্ম), যত্র তু 
(যাহাতে ) অন্ত ( ঈশ্বরের ) অল্পভাঁবঃ (জ্বল্পত্ব-_-পরিচ্ছ্নত্ব ) নাস্তি (নাই); 
সত্বপ্তৈব ( সত্বগুণেরই ) উৎ্রুষ্টতা (উৎকর্ষ) বিক্ষেপঃ (বিক্ষেপশক্তি ), তেন 
( তজ্জন্ত ) তৎকৃতঃ ( বিক্ষেপজনিত ) লেশমাত্রঃ (স্বল্প পরিমাণে ) বন্ধ (বন্ধন) 
নো (নাই )॥ ৫০৪ 

অন্থবাদ । [জীব ও ঈশ্বরের উপাধি-সম্বন্ধ তুল্য হইলেও, জীবেরই বন্ধ, 
ঈশ্বরের কেন বন্ধ নাই, তাহা প্রদশিত হইতেছে-_ ] কেবলমাত্র লত্বগুণপ্রধান 
মায়াই ধাহার উপাধি, যাহাতে ঈশ্বরের পরিচ্ছিন্ন-ভাব নাই, এবং যাহাতে সত্তব- 
গুণের উৎকর্ষ [দুষ্ট হয়], তজ্জন্ত বিক্ষেপ কিংবা তজ্জনিত কিঞ্চিন্মাত্র 
বন্ধনও তাহার নাই ॥ ৫৪ 

সর্ববজ্জোহপ্রতিবদ্ধবৌধবিভবস্তেনৈব দেবঃ স্বয়ং 
মায়াং স্বামবলন্ধ্য নিশ্চলতয়া স্বচ্ছন্দবৃত্তিঃ প্রভূঃ | 

ৃপ্িস্ফিত্যদন প্রবেশযমনব্যাপারমা ্রেচ্ছয! 
কুর্ববন্ ক্রীড়তি তদ্রেজস্তম উভে সংস্তভ্য শক্ত্য। স্বয়। ॥৫০১ 

অন্বয়। জর্ধজ্ঞঃ ( সর্ববিষয়ক জ্ঞানবান্) অপ্রতিবদ্ধবোধবিভবঃ (যাহার 
জ্ঞানরূপ প্শ্বর্য্য বাধ! প্রাপ্ত হয় ন1! এরূপ ) দেবঃ (ঈশ্বর ) তেনৈব (সেই হেতুই 
_সর্বজ্ঞত্বাদিপ্রযুক্তই ) স্বয়ং (নিজে) নিশ্চলতয়! (ব্যাপারশন্তত্ব হেতু) 

স্বাং(শ্বকীয় ) মায়া (মায়াকে ) অবলম্ব্য (অবলম্বন করিয়! ) হ্বচ্ছন্দবৃততিঃ 
(নিজের অভিপ্রায়মত স্থিতিলাভ করিয়া) প্রভূঃ ( সর্ধকর্তৃত্বযুক্ত ) [ সন্ 
হইয়া! ] সৃষ্টিম্থিতাদন প্রবেশযমনব্যাপারমাত্রেচ্ছয়া (স্থষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রবেশ, 
নিয়মন-ব্যাপার মাত্র ধাহার ইচ্ছ! এরূপ ) স্বয়! (স্বকীয় ) শক্ত্যা ( শক্তিদ্বার। ) 
তৎ( সেই) রজঃ (রজোগুণ) তমঃ (তমোগুণ) উভে (এই ছুইটিকে) 
সংস্তত্য ) স্তস্তিত করিয়া__স্বাঁস করিয়া ) কুর্ধন্ (জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রভৃতি 
সম্পাদন করত ) ক্রীড়তি (ক্রীড়া করিতেছেন-- আছেন )॥ ৫৪৫ 

অন্থবাদ। যিনি সর্বজ্ঞ, ধাহার বোধরূপ পরশ্বর্য্য অঙ্ষুঞ্ন, সেই পরমেশ্বর 
স্বয়ং ব্যাপাররহিত হইলেও, স্বকীয় মায়াকে অবলম্বন করত স্বচ্ছন্দভাবে বিরাজ- 
মান থাকেন ও প্রভু হন; এবং স্থষ্টি, স্থিতি, বিনাশ, প্রবেশ, নিয়মন-ব্যাপার 



১৮৮ সর্ববেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-দারসংগ্রহঃ | 

মাত্র অভিলাষে স্বকীয় শক্তি দ্বারা রজঃ ও তমঃ এই উভয় গুণকে তিরোতৃত 
করিয়া সমস্ত কার্ধ্য সম্পাদন করত লীল! করিতে থাকেন ॥ ৫৫ 

তন্মাদা বৃতিবিক্ষেপৌ কিঞ্চিৎ কর্তৃং ন শরুতঃ। 
স্বয়মেব স্বতন্ত্রোহসৌ তৎপ্রবৃতিনিরোধয়োঃ ॥ ৫০৬ 

অন্বয়। তন্মাৎ ( তজ্জন্ত ) আবৃতিবিক্ষেপৌ ( আবরণশক্তি ও বিক্ষেপ- 
শক্তি ) কিঞ্চিৎ (কিছু ) কু (কাধ্য করিতে ) ন শরুতঃ (সমর্থ হয় না), 
অসৌ (এই-_ঈশ্বর ) স্বয়মেব (নিজেই ) তত্প্রবৃত্তিনিরোধয়োঃ (আবরণ ও 
বিক্ষেপ-শক্তিদ্য়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে ) স্বতন্ত্র স্বাধীন )॥ ৫০৬ 

অন্থবাদ। অতএব আবরণশক্কি ও বিক্ষেপশক্কি ঈশ্বরে কিছু মাত্র ফল 
সম্পাদনে সমর্থ হয় না, তিনিই উক্ত শক্তিদ্ধয়ের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি বিষয়ে 
স্বাধীন ॥ ৫০৬ 

তমেব স| ধীকর্দ্দেতি শ্রুতির্বক্তি মহেশিতৃঃ। 

নিগ্রহানুগ্রহে শক্তিরারতিক্ষেপযোর্যতঃ ॥ ৫০৭ 
অন্বয়। সা (প্রসিদ্ধ) শ্রুতিঃ (বেদ) তমেব (ঈশ্বরকেই ) ধীবর্মা 

( বুদ্ধিকম্্া ) ইতি ইহা বক্তি (বলিয়া থাকেন ), যতঃ (যেহেতু ) মহেশিতুঃ 
(মহেশ্বরের ) আবৃতিক্ষেপয়োঃ ( আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তির ) নিগ্রহান্থ- 
গ্রহে (নিরোধ ও প্রবৃত্তি বিষয়ে ) শক্তিঃ (সামর্থ্য ) [ অস্তিআছে ]॥ ৫০৭ 

অনুবাদ । যেহেতু মহেশ্বরের আবরণ ও বিক্ষেপ-শক্তির নিরোধ ও প্রবৃত্তি 
বিষয়ে সামর্থ্য বিদ্যমান আছে; অতএব শ্রুতি তাহাকে “ধীকর্মা* এই সংজ্ঞা 
দিয় থাকেন ॥ ৫০৭ 

রজসম্তমসশ্চৈব প্রাবল্যং সত্ৃহাঁনতঃ | / 
জীবোপাধো তথা জীবে তৎকার্ধ্যং বলবত্তরমূ ॥৫০৮ 

অন্বয়। জীবোপাধৌ (জীবের উপাধিতে-মলিনসত্বপ্রধান অবিদ্যায়) 
তথ! (তদ্বৎ, সেইরূপ ) জীবে (দেহাদিতে অভিমানী পুরুষে ) সত্বহানতঃ 
(সত্বগুণের অভাব বশতঃ ) রজসঃ ( রজোগুণের ) তমসশ্চ এব € এবং তমো- 

গুণেরই ) প্রাবল্যৎ (আধিক্য ) তৎকার্্যৎ ( রজস্তমোগুণের ফল ) বলবত্তরমূ 
(অধিকতর [ দৃষ্ট হয় ])॥ ৫০৮ 

অন্ুবাদ। জীবের উপাধিতে ( মলিনসত্বপ্রধান অবিষ্ভায়) এবং জীবে 
সত্বগুণের অভাববশতঃ রজোগুণ ও তমোগুণের আধিক্য থাকে এবং তাহা" 
দের ফলও অধিকতরভাবে পরিদৃষ্ট হয় ॥ ৫০৮ 

তেন বন্ধোইস্ত জীবন্ত সংসারোইপি চ তৎকৃতঃ | 
প্রাপ্ত; সর্ববদ! যত্র ছুঃখং ভূয়ঃ স ঈক্ষতে ॥ ৫০৯ 



সর্ববেধাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। ১৮৯ 

অন্বয় । তেন ( তজ্জন্য ) অন্ত (এই )জীবস্ত (জীবের) বন্ধঃ (বন্ধন ) 
তৎরুতঃ ( বন্ধনজনিত ) সংসারোহপি ( গতাগতিও ) চ ( পাদপুরণার্থক ) 
সর্বদা ( সকল সময়ে ( সংপ্রাপ্তঃ (প্রাপ্ত হইয়া থাকে ) যত্র (যে অবস্থায় ) 
সঃ (জীব) ভূয়ঃ ( পুনঃপুনঃ) ছুঃখং (ক্লেশ) ঈক্ষতে (দেখে--অনুভব 
করে )॥ ৫০৯ 

অনুবাদ । সেই হেতু (জীবে রজস্তমোগুণের প্রাবল্যবশতঃ ) জীবের বন্ধন 
ও সর্বদা বন্ধনজনিত সংসারপ্রাপ্তি হয়, এবং যে অবস্থায় জীব পুনঃপুনঃ 
দুঃখ অনুভব করিয়! থাকে ॥ ৫.৯ | 

এত্ত সংহতেহ্তুরধ্যাসোহর্থবিপর্ষ্যয়ঃ | 
অধ্যাসমূলমজ্ঞানম হুরারৃতিলক্ষণমূ ॥ ৫১০ 

৪ অন্বয়। অর্থবিপর্যয়ঃ (পদার্থের অন্তথাকরণরূপ ) অধ্যাসম্ (আরোপ ) 

এতম্ত (জীবের ) সংস্যতেঃ (সংসারের) হেতুঃ কোরণ), [ পণ্ডিতাঃ--পণ্ডিতেরা ] 
আবৃতিলক্ষণম্ ( আবরণরূপ ) অজ্ঞানম্ ( অবিদ্তাকে ) অধ্যাসমূলম্ (অধ্যাসের 
কারণ ) আহঃ (বলিয়া থাকেন ) ॥ ৫১০ 

অনুবাদ । পদার্থের বৈপরীত্যরূপ (রজ্জুপদার্থে সর্পত্রান্তিরপ বিপর্যয়) 
অধাঁসই আত্মার সংসারের কারণ; পণ্ডিতেরা আবরণশক্তিরূপ অজ্ঞানকে 
অধ্যাসের হেতু বলিয়! থাকেন ॥ ৫১০ 

অজ্ঞান-নিবর্তকম্। 
অজ্ঞানস্য নিরৃতিস্ত জ্ঞীনেনৈব ন কর্ণ | 

অবিরোধিতয়া কর্ম নৈবাজ্ঞানস্ বাঁধকম্ ॥ ৫১১ 
অন্বয়। জ্ঞানেনৈব (বোধ দ্বারাই) অজ্ঞানস্ত ( অবিদ্যার) নিবুত্তিঃ 

(বিনাশ ), তু (কিন্তু) কর্ণ! ( কর্ম দ্বার! ) ন (নহে-_নিবৃত্তি হয় না); কর্ম 
(যজ্ঞাদি কার্য) অবিরোধিতয়া ( অজ্ঞানের সহিত বিরোধ না থাকায় ) অজ্ঞানস্ত 
( অবিদ্যার ) বাধকৎ (নাশক ) নৈব (কদাচ হয় না)॥ ৫১১ 

অনুবাদ । জ্ঞানের দ্বারাই জ্ঞানের নিবুত্তি হয়, কর্মের দ্বারা হয় না; 
| কারণ ] অজ্ঞানের সহিত কর্মের কিছুমাত্র বিরোধ না থাকায়, কর্ম অজ্ঞানের 
নাশক হইতে পারে না ॥ ৫১১ 

কন্মণা জায়তে জন্তঃ কম্মণৈব প্রলীয়তে। 
কর্ম্মণঃ কার্য্যমেবৈষ! জন্মম্বত্যুপরম্পরা ॥ ৫১২ 

অন্বয়। জন্তঃ (প্রাণী) কর্মণা (কর্মের দ্বার ) জায়তে ( জন্মগ্রহণ করে ) 
কম্মণৈব ( কর্ম্ম দ্বারাই) প্রলীয়তে (নাশপ্রাণ্ত হয়), এষ! ( এই, দৃশ্তমান ) 



১৯০ সর্বাবেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

জনমমত্যুপরম্পরা ( উৎপত্তি-বিনাশ-গ্রবাহ ) কর্ণণএব (হল্তাঁদি কর্শেরই ) 
কার্ধ্যম্ (ফল) ॥ ৫১২ 

অনুবাদ । জীব কর্ম বারা জন্মলাভ করে [এবং] কর্ম দ্বারাই বিনাশ 
প্রাপ্ত হয়; এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহই কর্ম্বেরই ফল ॥ ৫১২ 

নৈতম্মাৎ কর্ধণঃ কার্ধ্যমন্যদস্তি বিলক্ষণমূ । 
অজ্ঞানকার্য্যং তৎ কর্ম যতোহজ্ঞানেন বদ্ধতে ॥৫১৩ 

অন্বয়। কর্মণঃ (কর্মের) এতম্মাৎ ( ইহা অপেক্ষা-__জন্মমরণ প্রবাহ ব্যতীত ) 
অন্তৎ ( অপর ) বিলক্ষণৎ (বিচিত্র) কাধ্যৎ (ফল) ন অস্তি (নাই), যতঃ 

( যেহেতু ) তৎ ( সেই ) কর্ম (যজ্ঞাদি ) অন্তানকাধ্যৎ অেন্তানের ফল-_অজ্ঞান 
হইতে উৎপন্ন ) অজ্ঞানেন ( অজ্ঞানের দ্বারা ) বর্ধতে (বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়) ॥ ৫১৩ 

অন্থবাদ। জন্মমরণপ্রবাহ ব্যতীত কর্মের অন্ত কোন বিলক্ষণ (মুক্তি 
ফল নাই । কারণ, কর্ম অজ্ঞানের কার্য্য এবং অজ্ঞানের দ্বারাই বদ্ধিত হয় ॥ ৫১৩ 

যদ্যেন বদ্ধতে তেন নাশস্তস্ত ন সিধ্যতি। 

যেন যস্ত সহাবস্থা নিরোধায় ন কল্পতে ॥ ৫১৪ 

অন্বয়। যৎ(যেবস্ত)) যেন (যাহার দ্বার! ) বর্ধতে (বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ) তেন 
(তাহার দ্বার) তস্ত (তাহার ) নাশঃ (বিনাশ) ন সিধ্যতি (সম্পাদিত 
হয় না); যেন (যাহার সহিত) যশ্ত (যাহার) সহাবস্থা ( একত্রাবনস্থান ) 
[ তৎ তশ্ত-তাহা তাহার ] নিরোধায় (নিবৃত্তির নিমিত্ত ) ন কল্পতে (সিদ্ধ 
হয় না) ॥ ৫১৪ 

অন্ুবাদ। ষে বস্ত যাহার দ্বারা বদ্ধিত হয়, তাহার দ্বারা সে কখনও 
বিনাশপ্রাপ্ত হয় না; যাহার সহিত যে একত্র অবস্থান করে, সে তাহার 

নিবর্তক হয় না॥ ৫১৪ *% 

 নাশকত্বং তছুভয়োঃ কৌ নু কল্পযিতৃং ক্ষমঃ | 
সর্ববং কন্মাবিরোধ্যেব সদাজ্ঞানস্য সর্বদা ॥ ৫১৫ 

অন্বয়। কঃ (কে) নু (ভোঃ) তদ্রভয়োঃ (সেই উভয়ের__অজ্ঞানও 

* তাঁৎপর্যয--অজ্ঞান হইতে কর্মের উৎপত্তি হয়, নিত্যশুদ্ববুদ্ধন্বরূপ আত্মায় ব্রান্গণত্বাদি 
ধর্ম আরোপ করিয়। পুরুষ ব্রাহ্মণোচিত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হন, সুতরাং অজ্ঞানই কর্পোর 
কারণ। অজ্ঞান দ্বার! কণ্ঠ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, কর্ম যখন অজ্ঞানজন্ত এবং অজ্ঞান হইতে বদ্ধিত 
হুয়, তখন কর্ন কিরূপে অজ্ঞানের নিবর্তক হইবে? লোকে দেখা যায়, যে, যাহা হইতে জদ্মে 
কিংব! বদ্ধিত হয়, সে তাহার নাশক হয় ন।। তারও এক কথা, যে যাহার সঙ্তিত একত্র অব- 
স্থান করে সে তাহার নাশ্ত বা নাশক হইতে পারেনা । আলোক অন্ধকারের বিনাশক, 
হৃতরাং উভয়ে একত্র অবস্থিতি করে না; কিন্তু কর্ম ও অজ্ঞান একত্র অবস্থান করে, অতএব 
ফর্ম ও অজ্ঞানের নাশকত্ব ব। নাগ্ঠভাব নাই, একমাত্র জ্ঞানই অজ্জানের নাশক । 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। ১৯১ 

কর্মের ) নাশকত্বৎ ( নাশকতা -__নান্ত-নাশক-ভাব ) করয়িতুৎ (কল্পনা করিতে ) 
ক্ষমঃ ( সমর্থঃ)? সর্ব (সমস্ত ) কম্দম (যজ্ঞাদি ক্রিয়! ) সদ] (সকল সময়ে) 
অজ্ঞানন্ত ( অজ্ঞানের ) সর্বদ| ( নিয়ত ) অবিরোধি এব (বিরোধরহিতই) ॥ ৫১৫ 

অনুবাদ ।' কর্ম ও অজ্ঞানের মধ্যে কর্্মের অজ্ঞাননাশকত্ব কল্পনা করিতে 
কে সমর্থ হয়? সকল সময়ই অজ্ঞানের সহিত সমস্ত কর্ম্বেরই অবিরোধ 
বিদ্যমান রহিয়াছে 1 ৫১৫ 

ততোইহজ্ঞানস্য বিচ্ছিত্তিঃ কর্ম্্রণ। নৈব সিধ্যতি। 
যস্য প্রধ্বস্তজনকে৷ যৎ সংযোগোহস্তি ততক্ষণে ॥৫১৬ 

তয়োরেব বিরোধিত্বং যুক্তং ভিন্নস্বভাবযোঃ | 

তমঃপ্রকাশযোরধদ্বৎ পরস্পর-বিরোধিতা ॥ ৫১৭ 
অন্বয়। ততঃ (সেইজন্য ) কর্ণ (কর্ম দ্বারা) অজ্ঞানস্ত ( অজ্ঞানের ) 

বিচ্ছিত্তিঃ (বিয়োগ-বিনাশ ) নৈব সিধ্যতি (কখনও সিদ্ধ হয় না), ততক্ষণে 
( সেই মুহূর্তে ) যৎসংযোগঃ ( যাহার সন্বন্ধ অর্থাৎ জ্ঞানের সংযোগ ) ষস্ত (যাহার 
_কর্মের ) প্রধ্স্তজনকঃ (নাশের হেতু) অস্তি (আছে ) ভিন্নত্ঘভাবয়োঃ 

( বিরুদ্ধধর্ম্নবি শিষ্ট ) তয়োরেব (তাহাদের উভয়েরই অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মের ) 
বিরোধিত্ব (বিরোধ ) যুক্তৎং (উচিত) যদ্বৎ ( যেমন ) তমঃপ্রকাশয়োঃ 
( অন্ধকার ও আলোকের ) পরম্পর-বিরোধিতা (অন্তোন্ত বিরোধ ) [ বর্ততেশ্ 
থাকে ] ॥ ৫১৬-_-৫১৭ 

অনুবাদ । অতএব কর্ম্ম দ্বারা অজ্ঞানের উচ্ছেদ 'হইতে পারে না, তৎ- 
কালে যাহার সংযোগ যাহার নাশের হেতু, বিরুদ্ধস্বভাব সম্পন্ন তাহাদের 

বিরোধ হওয়া উচিত; যেরূপ অন্ধকার ও আলোকের পরস্পর বিরোধ দেখা 
যায় ॥ ৫১৬--৫১৭ *% 

অজ্ঞানজ্ঞানয়োস্তদ্বছুভয়োরেব দৃশ্যতে | 

ন জ্ঞানেন বিনা নাশস্তস্য কেনাঁপ সিধ্যতি ॥৫১৮ 

অন্বয়। তরদ্দবৎ (সেইরূপ--তমঃ ও প্রকাশের ন্যায়) উভয়োঃ (ছুই) 
অজ্ঞানজ্ঞানয়োরেব (অজ্ঞান এবং জ্ঞানেরই ) [ বিরুদ্ধত্বং__বিরোধ ] দৃশ্ঠতে 
( পরিদৃষ্ট হয় ), জ্ঞানেন বিনা (বোধ ব্যতীত ) তম্ত তোহার-_অজ্ঞানের ) নাশঃ 
( ধংস ) কেনাপি (কাহারও দ্বারা )ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না)॥ ৫১৮ 

* তাৎপধ্য-_ এরূপ একটি সামান্য ব্যাপ্ত (নিয়ম) পরিদৃষ্ট হয়--সমকালে যৎসংযোগ 
যাহ।র ধ্বংসের কারণ, তাহাদের পরস্পর বিরোধ পরিলক্ষিত হয়, যেমন আলোক ও অন্ধকার। 
আলোক ও অন্ধকার পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ; ষৎকীলে আলোকের সংযোগ, তৎকালে অন্ধ- 
কারের ধ্বংস হইয়। থাকে । সুতরাং আলোক অন্ধকারের ধ্বংসের কারণ । তজ্জন্ক আলোক 

ও অন্ধকারের পরম্পর বিরুদ্ধত। বিদ্যমান আছে। সেইরূপ প্রকৃত স্থলে যখন জ্ঞানের সম্বন্ধ 
তখনই অজ্ঞানের নাশ ; সুতরাং জ্ঞান অজ্ঞানের ধ্বংসের হেতু |. 



সর 
১৯২ সর্ধবেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারদংগ্রহঃ। বি 

অনুবাদ। তমঃ ও প্রকাশের স্তায় অজ্ঞান ও জ্ঞান উ্ভক্বের় পরস্পর 

বিরোধ পরিদৃষ্ট হয়, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানের নাশ অন্ত কাহারও দ্বারা হইতে 

পারে না ॥ ৫১৮ 

তম্মাদজ্ঞানবিচ্ছিত্যে জ্ঞানং সম্পাদয়েৎ স্থধীঃ | 

আত্মানাত্মবিবেকেন জ্ঞানং সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৫১৯ 

অন্বয়। তন্মাৎ (অতএব ) স্ুধীঃ (বুদ্ধিমান) অজ্ঞানবিচ্ছিত্ত্যে ( অবস্তা 
বিনাশের নিমিত্ত ) জ্ঞানং (বোধ ) সম্পাদয়েৎ (সম্পাদন করিবে ১, আত্মানাত্ম- 
বিবেকেন (আত্মা ও অনাত্বা দেহাদির বিবেক দ্বারা ) জ্ঞান (বোধ) সিধ্যতি 

(সিদ্ধ হয়) ন (ন1) অন্তথা ( অন্প্রকারে ) ॥ ৫১৯ 

অন্ুবাদ। অতএব বুদ্ধিমান লোক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত জ্ঞান সম্পাদন 
করিবে, সেই জ্ঞান ( তত্বজ্ঞান ) আত্মা ও অনাত্মা- দেহাদির ভেদজ্ঞানের ঘার! 
উৎপন্ন হয়, অন্ত প্রকারে হয় না ॥ ৫১৯ 

যুক্যাত্মানা ত্বনোস্তম্মাৎ করণীয়ং বিবেচনমূ । 
অনাত্ুন্যাত্মৃতাবুদ্দিগ্রন্থি্ষেন বিদীর্যতে ॥ ৫২০ 

অন্বয়। তন্মাৎ (সেইজন্ত--জ্ঞানের নিমিত্ত ) যুক্ত্যা (তর্কের দ্বারা ) 
আত্মানাত্»নোঃ (আত্মা ও অনাত্মার_-দেহাদির ) বিবেচনৎ (বিবেক ) করণীয়ং 
(করা উচিত ) ১ যেন (যাহার দ্বারা--ষে বিবেকের দ্বারা ) অনাত্মনি (অনাত্মা 
_দেহাদিতে ) আত্মতাবুদ্ধিগ্রস্থিঃ আত্মজ্ঞানরূপ গাইট ) বিদীধ্যতে (বিদীর্ঘ 
হয় )॥ ৫২৯ 

অন্বাদ। সেই নিমিত্ত ( তত্বজ্ঞানলাভের জন্য ) যুক্তি দ্বারা আত্মা ও 
অনাত্মার বিবেক করা কর্তব্য, যাহা, দ্বার অনাত্মাতে আত্মত্ববুদ্ধিরপ গ্রন্থি 
বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫২০ 

আত্মানাত্মবিবেকার্থং বিবাদোহয়ং নিরূপ্যতে । 

যেনাত্বানাত্মনোস্তত্বং বিবিজ্তৎ প্রস্ফুটায়তে ॥ ৫২১ 

অন্বয়। আত্মানাত্ববিবেকার্থৎ (আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের নিমিত্ত ) 
অয়ং ( এই ) বিবাদঃ (কলহ ) নিরুপ্যতে (নিরূপিত হইতেছে ), যেন (যাহার 
দ্বার ) আত্মানাত্মনোঃ (আত্ম! এবং অনাস্বার__দেহাদির ) তত্ব (বথার্থন্বরূপ)" 
বিবিক্তৎ ( পৃথক্ হইয়! ) প্রশ্টায়তে (বিশদ হয় )॥ ৫২১ 

অন্ুবাদ। আত্মা ও অনাত্মার বিবেকের নিমিত্ত বাদি প্রতিবাদিগণের 

বিবাদ নিরূপিত হইতেছে, যাহা দ্বারা আত্মা ও অনাত্মার গ্ররুতম্বরূপ পৃথগ.- 
ভাবে অভিব্যক্ত হয় ॥ ৫২২ 
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মুঢ়া অশ্রচ্তবেদান্তাঃ স্বয়ং পণ্ডিতমানিনঃ | 
ঈশপ্রসাদরহিতাঁঃ সদ্গুরোশ্চ বহিযমুখাঃ | 
বিবদস্তি প্রকারং তং শৃণু বক্ষ্যামি সাদরমূ ॥ ৫২২ 

অন্বয়। মূড়াঃ (মোহগ্রন্ত ) অশ্রুতবেদান্তাঃ (যাহার! গুরুর নিকট বেদাস্ত- 
শ্রবণ করে নাই, এবংবিধ লোকসকল ) স্বয়ং (নিজে) পণগ্ডিতমানিনঃ 

(বাহারা আপনাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে ঈদৃশ) ইঈশপ্রসাদরহিতাঃ 
( ঈশ্বরের অনুগ্রহবর্জিত ) সদ্গুরোঃ বহিমু'াশ্চ (এবং সদ্্গুরু হইতে বহিম্ুথ ) 
[ঈদৃশী জনাঃ__এইরূপ লোকসকল ] বিবদস্তি (কলহ করিয়া থাকে ) তং 
(সেই) প্রকারং (রীতি-_বিবাদের প্রণালী) কবক্ষ্যামি (বলিব ), সাদরং 
( আদরের সহিত ) শৃণু (শ্রবণ কর )॥ ৫২২ 

অন্কুবাদ। অন্ত, বেদাস্তশ্রবণপরান্থুখ, নিজেই পাত্ডিত্যাভিমানী ঈশ্বরের 
অন্নগ্রহরহিত, সদ্গুরুর কৃপা হইতে বিমুখ লোকগণ [ আত্মবিষয়ে ] বিবাদ 
করিয়া থাকে, তাহার প্রকার তোমাকে বলিতেছি, তুমি আদর-সহকারে 
শ্রবণ কর ॥ ৫২২ 

পুত্রাত্মবাদঃ 
অত্যন্তপামর? কশ্চিৎ পুত্র আত্মেতি মন্যাতে ॥৫২৩ 

অন্থয়। কশ্চিৎ (কোন) অত্যন্তপামরঃ (অতিশয় অধম ব্যক্তি ) পুত্রঃ 
( তনয়) আত্ম! (্বন্ববূপ ) ইতি (ইহা) মন্ততে (অঙ্গীকার করে--বলিয়! 
থাকে )॥ ৫২৩ 

অন্ুবাদ। অত্যন্ত পামর কোন কোন ব্যক্তি পুত্রকে আত্মা বলিয়া 

মনে করে ॥ ৫২৩ 

আত্মনীব ব্বপুভ্রেহপি প্রবলগ্রীতিদর্শনাৎ। 
গুত্রে তু পু্টে পুষ্টোহহং নষ্টে নস্টোহহমিত্যতঃ ॥৫২৪ 
অনুসভূতিবলাচ্চাঁপি যুক্তিতোহপি শ্রুতেরপি 

আত্মা বৈ পুভ্রনামাসীত্যেবং চ বদতি শ্রুতিঃ ॥৫২৫ 
অন্বয়। আত্মনি ইব (আত্মাতে যেরূপ ) [সেইব্বপ] স্বপুজ্রেংপি (নিজ 

তনয়েও ) প্রবলগ্রীতিদর্শনাৎ (অতিশয় প্রেম দেখা যায় বলিয়া ) পুত্রে তু 

( তনয়ে ) পুষ্টে (পুষ্ট বর্ধিত হইলে ) অহৎ (আমি) পুষ্টঃ (বদ্ধিত ), নষ্টে 
( নষ্ট হইলে ) অহং ( আমি ) নষ্ঃ (নাশপ্রাপ্ত ) ইতি (এইরূপ ) অতঃ (কারণ 
বশতঃ ) অনুভূতিবলাচ্চ অপি ( এবং অনুভব-বশতঃও ) যুক্তিতঃ অপি (তর্কের 

হ 
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দ্বারাও ) শ্রুতেরপি (শ্রুতিপ্রমাণহেতুও 9; আত্মা [ম্বস্বরূপ) বৈ পোদপুরণীর্থক 
পু্রনাম! ( পুত্রনামক ) অসি. (হও ) ইতি (ইহা) এবং চ (এবং এইরূপ? 
শ্রতিঃ (বেদ ) বদতি (বলিয়া থাকে )॥ ৫২৪--৫২৫ | 

অন্ুবাদ। [ অত্যন্ত অধম ব্যক্তিরা পুভ্রকে আত্মা কেন বলে, তাহার 
কারণ প্রদণিত হইতেছে ] পুক্র পুষ্ট হইলে আমি পুষ্ট হই, পুক্র নষ্ট হইলে 
আমি নষ্ট হই, এই হেতুবশতঃ, অনুভভববলে, যুক্তিবশতঃ এবং শ্রুতিপ্রমাণ-বলে 
[ অধম ব্যক্তিরা পুত্রকে আত্মা বলির! মনে করে ] পু্রের নাম আত্মা--একথ! 
শ্রুতিও বলিয়াছেন ॥ ৫২৪---৫২৫ 

দীপাদ্দীপো! যথা তদ্বৎ পিতুঃ পুভ্রঃ প্রজায়তে। 
পিতৃগুণানাং তনয়ে বীজান্কুরবদীক্ষণাৎু। 
অতোহয়ং পুক্র আত্মেতি মন্যতে ভ্রান্তিমত্তমঃ ॥৫২৬ 

অন্বয় । যদ্বৎ ( যেরূপ ) দীপাৎ (প্রদীপ হইতে ) দীপঃ (প্রদীপ ) তদ্বৎ 
( সেইরূপ ) পিতুঃ ( পিত৷ হইতে ) পুত্রঃ স্থেত) প্রজায়তে ( উৎপন্ন হয় )তনয়ে 
(পুত্রে) পিতুঃ (পিতার ) গুণাঁনাৎ ('গুণসমূহের ) বীজাস্কুরবৎ (বীজের গুণ 
যেমন অন্কুরে থাকে, সেইরূপ ) ঈক্ষণাৎ (দেখা বায় বলিয়া!) অতঃ (এই 
কারণবশতঃ ) অয়ং (এই) পুত্রঃ ত্থুত) আত্মা স্বেন্বরূপ ) ইতি (ইহা) 
ভ্রান্তিমত্তমঃ (অত্যন্ত ভ্রান্ত ব্যক্তি ) মন্ততে (মনে করে ) ॥ ৫২৩ 

অনুবাদ । প্রদীপ হইতে প্রদীপাস্তরের স্তায় পিতা হইতে পুত্র উৎপন্ন হয়, 
অন্কুরে বীজের গুণসমূহের স্তায় পুজেও পিতার গুণরাজি দৃষ্ট হয়) এই নিমিত্ত 
অত্যন্ত ভ্রান্ত ব্যক্তি পুত্রকে আত্ম! বলিয়! মনে করে ॥ ৫২ 

দেহাত্মবাদঃ ৷ 
তন্মতং দৃষয়ত্যন্যঃ পুক্রঃ আত্মা কথং 'ত্বতি ॥৫২৭ 

অন্বয় ।॥ অন্তস্ত (পরস্ত অপর বাদী )-_পুত্রঃ (তনয়) কণৎ (কিরূপে ) 

আত্মা (ন্বশ্বরূপ ) ইতি ( এইরূপ) [ উত্তা__বলিয়া ] তন্মতং (পুত্রাত্মবাদীর 
মতকে ) দূষয়তি (দূষিত করে_ দোষ দেয় )॥ ৫২৭ 

অনুবাদ । পুত্র কিরূপে আত্মা হইতে পারে, এই বলিয়া অপরবাদী 
পুত্রাত্ববাদীর মতে (দোষ প্রদান করে ॥ «২৭ 

প্রতিমা ত্রাৎ কথং পুত্র আত্মা ভবিতুমহ্তি । 
অন্যব্রাগক্ষ্যতে গ্রীতিঃ ক্ষেত্রপাত্রধনাদিষু ॥ ৫২৮ 

.. অন্বয়। পুত্রঃ (মৃত) প্রীতিমান্রাৎ (আনন্দবশতঃ অর্থাৎ পুত্রে অত্যন্ত 

ভালবাসা, এই হেতু ) কথৎ ( কিরূপে ) আত্মা! (্বস্বরূপ ) ভবিতুৎ ( হইতে ) 
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অর্থতি (যোগ্য হয় ) অন্থাত্র (পুত্র ভিন্ন বস্ত ) ক্ষেত্রপাত্রধনাদিযু অপি (ভূমি, 
'ভাজন ও ধন প্রতৃতিতেও ) গ্রীতিঃ (প্রণয় ) ঈক্ষ্যতে (দৃষ্ট হয় )॥ ৫২৮ 

অনুবাদ । পুত্রকে অত্যন্ত ভালবাসা যাঁর বলিয়া কিরূপে পুত্র আত্মা হইতে 

পারে? পুত্র ভিন্ন ভূমি, পাত্র এবং ধনপ্রভৃতিতেও প্রীতি দেখা যায় ॥ ৫২৮ 

, পুন্রাদৃবিশিষ্টা দেহেহস্সিন্ প্রাণিনাং গ্রীতিরিষ্যতে । 
প্রদীপ্তে ভবনে পুত্রং ত্যক্ী জন্তঃ পলায়তে 1৫২৯ 

অন্বয়। অম্মিন্ (এই ) দেহে (শরীরে ) প্রাণিনাং ( ভীবসমূহের ) পুত্রাৎ 
(স্থুত অপেক্ষা ) বিশিষ্টা (বিশেষরূপ ) গ্রীতিঃ (প্রেম) ইধ্যতে (ইষ্ট হয়); 
[ কারণ ] ভবনে (গৃহে) প্রদীপ্তে (আগুন লাগিলে ) জন্তঃ (প্রাণী_লোক ) 
পুত্রং (স্থৃতকে ) ত্যন্তা (ত্যাগ করিয়া! ) পপায়তে (পলায়ন করে )॥ ৫২৯ 

অনুবাদ। এই দেহে পুত্র অপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রীতি দেখা যায়; 
[ কারণ] গৃহে অগ্রিসংঘুক্ত হইলে জীব পুত্রকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন 
করে ॥ ৫২৯ 

তং বিক্রীণাঁতি দেহার্থং প্রতিকুলং নিহন্তি চ। 
তম্মাদাত্সা তু তনয়! ন ভবেচ্চ কদাঁচন ॥ ৫৩০ 

অন্বয়। [ জনঃ-লোক ] দেহার্থং (নিজ শরীর রক্ষার নিমিত্ত) তং 
(তাহাকে- পুত্রকে ) বিক্রীণাতি (বিক্রীত করে) প্রাতিকূলং চ (এবং অনিষ্টকারী 
পুত্রকে) নিহস্তি ( হনন করে,_-বধ করে ) তক্মাচ্চ ( অতএব এই কারণ বশতঃ ) 
তু (কিন্তু) তনয়ঃ (পুত্র) কদাচন ( কখনও ) আত্মা (হ্বস্বরূপ ) ন ভবেৎ 
(হয় না) ॥ ৫৩০ 

অন্ুবাদ। দেহরক্ষার নিমিত্ত লোক পুত্রকে বিক্রয় করে; পুত্র প্রতিকূল 
হইলে তাহাকে বিনাশ করে ; অতএব পুত্র কখনও আত্ম। হইতে পারে না ॥ ৫৩০ 

গুণরূপািসাদৃশ্যং দীপবন্ন স্থতে পিতুঃ। 
অব্যঙ্গাজ্জায়তে ব্যঙ্গঃ স্থগুণাদপি ছুগু ণঃ ॥ ৫৩১ 

অন্বয়। স্্ুতে ( পুত্রে) দীপবৎ (দীপের ন্যায়--একটি দীপের গুণ যেমন 
অপর দীপের হইয়া থাকে, সেইরূপ ) পিতুঃ (পিতার ) গুণরূপাদিসাদৃশ্তং ( গুণ 
ও রূপ প্রভৃতির তুল্যতা ) ন (নাই ), [ কথম্?-কেন নাই?] অব্যঙ্গাৎ 
( অবিকলাঙ্গ পিতা হইতে ) ব্যঙ্গ (বিকলাঙ্গ পুত্র ) [ এবং] স্গুণাৎ [ গুণবান্ 
পিতা হইতে ) দুণুণঃ ( গুণহীন পুত্র ) জায়তে (জন্মে) ॥ ৫৩১ 

অনুবাদ। একটি দীপ হইতে উৎপন্ন অন্ত দীপ যেমন পূর্বদীপের সদৃশ 
বূপগুণাদিযুক্ত হয়, সেইরূপে পুত্রে পিতার রূপগুণাদি সাদৃশ্ত মাই; [ কারণ ] 
অবিকলাঙ্গ পিতা হইতে বিকলাঙ্গ পুত্র এবং গুণবান্ পিতা হইতে নিুপ 
পুত্র উৎপন্ন হয় ॥ ৫৩১ 



১৯৬ ঈব্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত*দারসংগ্রহঃ | 

আভাসমাত্রাস্তাঃ সর্ব যুক্তয়োইপুযুক্তয়োহপি চ। 
পুত্রস্ত পিতৃবদূগেহে সর্বকার্ষ্যেষু বস্তষু ॥ ৫৩২ 
স্বামিত্বগ্ভোতনায়ান্মিন্নাত্বত্বমুপচর্যতে | 

শ্রুত্য। তু মুখ্যয়। বৃত্য। পুত্র আত্মেতি নোচ্যতে ॥৫৩৩ 
অন্বয়। সর্ব্বাঃ (সমস্ত ) তাঃ (সেই) যুক্তয়ঃ অপি (তর্কসমূহও ) উক্তয়ঃ 

অপি ( এবং বাক্যগুলিও ) আভাসমাত্রাঃ ( প্রক্কত যুক্তি নহে কিন্তু, যুক্ত্যাভাস, 
বস্ততঃ উক্তি নহে কিন্তু বাক্যাঁভাস, ) পিতৃবৎ (পিতার ন্যায়) গেছে ( গৃছে) 
সর্বকার্যেযু (সকল কাধ্যে) বস্তু (সমস্ত বস্ততে ) পুনত্রস্ত (তনয়ের ) 

স্বামিত্বগ্যোতনায় (প্রতৃত্ব হুচনার নিমিত্ত ) অস্মিন্ ( পুত্রে ) আত্মত্বং ( হ্বরূপত্ব) 
উপচর্যাতে (আরোপ করা হয়, গৌণভাঁবে প্রযুক্ত হয় ), তু (কিন্তু) শ্রত্যা 
(শ্রতিকর্তৃক ) মুখ্যয়! বুত্তযা (অভিধা শক্তি দ্বারা) পুত্র (তনয়) আত্মা 
(স্বরূপ ) ইতি (ইহা ) ন উচ্যতে (কথিত হয় না )॥ ৫৩২--৫৩৩ 

অন্ুবাদ। পুর্বোক্ত সমস্ত যুক্তি ও উক্তি আভাসমাত্র, | গুককত যুক্তি 
নহে, যুক্তির হ্যায় প্রতিভাসমান হয়, সুতরাং যুক্তিগুলি যুক্ত্যাভাস, এবং 
বাক্যগুপি বাঁক্যাভাস ] পিতার যেমন গৃহে সমস্ত কার্যে এবং সকল বস্তুতে 
প্রতৃত্ব আছে, পুত্রে সেইরূপ প্রভ্ৃত্ব স্চনার নিমিত্ত পুত্রে আত্মশব্দের উপচার 
( গৌণপ্রয়োগ ) করা হয়, শ্রুতি কোথায়ও মুখ্য বৃ ( অভিধা শক্তি ) দ্বারা 
পুত্রকে আত্মা বলেন না ॥ ৫৩২--৫৩৩ 

ওপচারিকমাত্মত্বং পুত্রে তম্মান্ন মুখ্যতঃ | 
অহংপদপ্রত্যয়ার্ধো দেহ এব ন চেতরঃ ॥ ৫৩৪ 

অন্বয়। তন্মাঁৎ (তজ্জন্ত ) পুত্রে (তনয়ে) ওপচারিক (গৌণ) আত্মত্ 
(স্বস্বরূপ ) মুখ্যতঃ (মুখ্যভাবে ) লন (নহে), দেহ এব (শরীর ই ) অহ" 
পদ প্রত্যয়ার্থঃ €( অহংশবের জ্ঞানের বিবয় ) নচ ইতরঃ ( পুত্রাদি নহে-- 
অহং পদ প্রত্যয়ার্থ নহে )॥ ৫৩৪ 

অনুবাদ । অতএব পুত্রে বে আত্মত্ব, তাহা গৌণ, মুখ্যরূপে নহে; এক- 
মাত্র দেহই অহৎজ্ঞানের বিষয়, পুত্রাদি নহে ॥ ৫৩৪ 

প্রত্যক্ষঃ সর্বজন্তনাং দেহোহহমিতি নিশ্চয় | 

এষ পুরুষোহন্নরসময় ইত্যপি চ শ্রুতিঃ ॥ ৫৩৫ 
অন্বয়। অহং (আমি ) দেহঃ (শরীর ) ইতি (এইরূপ) সর্বজস্তনাং 

(সকল প্রাণীর ) নিশ্চয় (অবধারণ ) প্রত্যক্ষঃ (অপরোক্ষ ), এষঃ (এই) 
পুরুষ: ( দেহরূপ পুরুষ ) অন্নরসময় (অন্নরসের বিকার ) ইত্যপিচ (ইহাও) 
শ্রুতিঃ (বেদবাক্য ) [ অন্তি--আছে ] ॥ ৫৩৫ 



সর্ববেদীস্তসিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহং ১৯৭ 

অ-দ। দেহই আমি (অহংপদবাচ্য) এরূপ সমস্ত প্রাণীর প্রত্যক্ষ নিশ্চয় 
আছে; এই পুরুষ [দেহ] অন্নের সারাৎশের বিকারভূত, ইহা শ্রুতি বণিয়া 
থাকেন ॥ ৫৩৫ 

পুরুষত্বং বদত্যন্থ স্বাত্মা হি পুরুষস্ততঃ । 
আত্মায়ং দেহ এবেতি চার্ববাকেণ বিনিশ্চিতম্ ॥৫৩৬ 

অন্বয়। [ শ্রুতিঃ-শ্রুতি ] অন্ত (এই দেহের ) পুরুষত্বং (পুরুষত্ব ) বদতি 
( বলিয়া থাকেন) ততঃ (সেহঁজন্য ) পুরুষঃ (দেহ) স্বাত্মা (স্বন্ববূপ) হি 
( অবধারণ ) অয়ং ( এই-_দৃণ্তমান ) দেহএব (শরীরই ) আত্মা (শ্বস্বরূপ ) 
ইতি (ইহ1) চার্ধাকেণ € চার্বাককর্তৃক-বৃহস্পতি কর্তৃক ) বিনিশ্চিতম্ 
(স্থিরীকৃত হইয়াছে ) ॥ ৫৩৬ 

অনুবাদ । শ্রুতি এই শরীরকে পুরুষ বলিয়া থাকেন, অতএব পুরুষই 
আত্মা; এই দৃশ্তমান শরীরই আত্মা_ইহা চার্ধাক কর্তৃক অবধারিত 
হইয়াছে ॥ ৫৩৬ 

ইন্দজিয়াত্মবাদ 
তন্মতং দুষয়ত্যন্যোইসহমানঃ পৃথগ্জনঃ | 

দেহ আত্মা কথং নু স্তাৎ পরতন্ত্রো হাচেতনঃ ॥৫৩৭ 

অন্বয়। অসহমানঃ (দেহাত্মবাদে অসহিষ্ ) অন্ঃ (অপর ) পৃথগ জনঃ 

(সাধারণ লোক-_মূর্থ-__বাহাদৃষ্টি) তন্মতৎ (দেহাত্মবাদীর মতকে ) দৃষয়তি 
(দূষিত করে )ন্ (ভে!) হি (যেহেতু) পরতন্ত্রঃ (পরাধীন ) অচেতনঃ 
( জড় ) দেহঃ (শরীর ) কথং (কিরূপে ) আত্ম! (স্বন্বরূপ ) স্তাৎ হেয়) ॥ ৫৩৭ 

অনুবাদ। অপর অজ্ঞ দেহাত্ববাদীর মত সহা করিতে না পারিয়া সেই 
মতে দোষ প্রদান করে, [ ইন্দ্রিয়ের] অধীন, জড় দেহ কিরূপে আত্ম 
হইতে পারে? ॥ ৫৩৭ 

ইক্ড্রিয়ৈশ্চাল্যমানোহয়ং চেউটতে ন স্বতঃ কচিৎ। 
আশ্রয়শ্চক্ষুরাদীনাং গৃহবদ্গৃহমেধিনীম্ ॥ ৫৩৮ 

অন্থয়। অয়ং (এই- দেহ) ইন্িয়ৈঃ (ইন্ট্রিয়গণ কর্তৃক ) চাল্যমাঁনঃ 
(পরিচালিত হুইয়! ) চেষ্টতৈ (ব্যাপার করে) ক্চিৎ ( কোথায়ও ) স্বতঃ 
(স্বভাবতঃ ) ন [ চেষ্টতেলব্যাপার করে না] [ অযনংসএই দেহ ] গৃহমেধিনাৎ 
( গৃহস্থগণের ) গৃহবৎ (ঘরের স্তায়) চক্ষুরাদীনাৎ (নেত্র প্রভৃতি ইন্জিয়- 
গণের ) আশ্রয়ঃ ( অবলম্বন )॥ ৫৩৮ 

অনুবাদ । এই দেহ ইন্দ্রিয়গণ কর্তৃক পরিচালিত হুইয়! ক্রিয়। করে, নিজে 
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কোথায়ও ব্যাপৃত হয় না; গৃহ যেমন গৃহস্থগণের আশ্রয়, তদ্রুপ দেহ ইন্জিয়- 

গণের আশ্রয় ॥ ৫৩৮ 

বাল্যাদিনানাবস্থাবান্ শুক্রশোণিতসম্ভবঃ | 

অতঃ কদাপি দেহম্ত নাত্ত্বমুপপদ্যতে ॥ ৫৩৯ 
অন্বয়। [অয়ং দেহঃ_-এই দেহ] বাল্যাদিনানাবস্থাবান্ ( বাল্যযৌবন 

প্রভৃতি অনেক অবস্থাযুক্ত ) [ এবং ] শুক্র শোণিতসম্ভবঃ €্পিতৃবীর্যয ও মাতৃরক্ত 
হইতে জাত ) অতঃ (এই জন্য ) কদাপি (কখনও ) দ্রেহস্ত (শরীরের ) আত্মত্ব 
(স্বস্বরূপতা৷ ) ন উপপদ্যতে (উপপন্ন হয় না-_যুক্তিযুক্ত হয় না )॥ €৩৯ 

অন্থবাদ। এই শরীর বাল্য-যৌবনাদি বিবিধ অবস্থাযুক্ত এবং পিতৃবীধ্্য 
ও মাতশোণিত হইতে উৎপন্ন ; অত্এব কখনও দেহ আত্মা হইতে 
পারে না ॥ ৫৩৯ 

বধিরোহ্হং চ কাঁণোহ্হং মুক ইত্যনুভূতিতঃ। 

ইন্জ্রিয়াণি ভবস্ত্যাতঝসা যেষ।মস্ত্যর্থবেদনম্ ॥ ৫৪০ 

অন্বয়। অহং (আমি) বধিরশ্চ (এবং শ্রবণশক্তিহীন-_কাঁল! ) অহং 
(আমি ) কাণঃ ( চক্ষৃহীন ) [ অহং-আমি ] মুকঃ ( বাক্শক্তিবিহীন--বৌক ) 
ইতি ( এইরূপ ) অনুভূতিতঃ ( অন্ুভবপ্রযুক্ত ) ইন্দ্িয়াণি ( চক্ষুঃ প্রভৃতি ) আত্ম! 
(স্বন্বরূপ ) ভবস্তি (হয়) যেষাৎ (যাহাদের-_ চক্ষুঃ প্রভৃতির ) অর্থবেদনৎ 
( বিষয় বিজ্ঞান ) অন্তি ( আছে )॥ ৫৪০ 

অনুবাদ । আমি বধির (শ্রবণশক্তিবিহীন ), আমি কাণ (নেত্রবিহীন ), 
আমি মূক (বাঁকৃশক্তিবিহীন ), এইরূপ অন্ুভববশতঃ ইন্দ্রিয়গণ আত্মা হইতে 
পারে) [ কারণ ? ইন্দ্রিয়গণের বিষয়-জ্ঞান বিমান আছে ॥ ৫৪* 

ইন্ড্রিয়াণাং চেতনত্বং দেহে প্রাণাঃ প্রজাপতিম্।, 
এতমেত্যেত্যুরিতি শ্রুত্যৈব প্রতিপাঘ্যাতে ॥৫৪১ 

অন্বয়। দেহে (শরীরে ১ প্রাণাঃ (ইন্দরিয়গণ ) এতং (এই ) প্রজাপতিম্ 
( প্রক্জাপতিকে ) এত্য ( পাইয়া) ইতি ( এইরূপ ) উচুঃ ( বলিয়াছিল ) ইতি 
(রই) শ্রত্যা এব (শ্ুতিকর্তৃকই ) ইন্দ্িয়াণাৎ (ইন্দরিয়সমূহের ) চেতনন্ব 
( চৈতন্ত ) প্রতিপাগ্ভতে (প্রতিপাদ্দিত হইতেছে ) ॥ ৫৪১ 

অন্বাদ। শরীরস্থিত ইন্দ্রিরগণ প্রজাপতির সমীপে গমন করিয়া এই- 
রূপ বাক্য বলিয়াছিল--এই শ্রতিদ্বারাঁও ইন্ধ্িয়দিগের চৈতন্য প্রতিপাদদিত 
হইতেছে ॥ ৫৪১ 

যতস্তম্মাদিক্ড্িয়াণাং যুক্তমাত্মত্বমিত্যমুম্ । 
নিশ্চয়ং দুষয়ত্যন্যোইসহমানঃ পৃথগ্জনঃ ॥ ৫৪২ 
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অন্বয়। যতঃ ( যেহেতু--শ্রুতি এরূপ বলেন ) তম্মাৎ (সেইজন) ইন্জিয়াণীৎ 
( ইন্িয়দিগের ) আত্মত্বং ( শ্বস্বরূপত্ব ) যুক্তম্ ( উচিত ) ইতি (এইরূপ ) অমুৎ 
( এই ) নিশ্চয়ং ( অবধারণকে ) অসহমানঃ ( অসহিষু ) অন্তঃ (অপর ) পৃথগ্- 
জনঃ (পাঁমর, মূর্খ ) দূষয়তি (দুষিত করে, দোষ দেয় )॥ ৫৪২ 

অন্থবাদ। [যেহেতু শ্রুতি এইরূপ প্রতিপাদন করেন ] অতএব ইন্দরিয়- 
গণের আত্মত্বই যুক্তিযুক্ত, অন্ত মূর্খ এইরূপ নিশ্চয়ে অসহিষ্ণু হইয়া তাহাতে 
দোষ প্রদান করে ॥ ৫৪২ 

প্রাণাত্ববাদ? 
ইন্ড্রিয়াণি কথ ত্বাত্বা করণানি কুঠারব 
করণস্ কুঠারাদেশ্চেতনত্বং ন হীক্ষ্যতে ॥ ৫৪৩ 

অন্যয়। তু (কিন্তু) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ ) কথৎ (কিরূপে) আত্মা 
(স্বশ্বরূপ ) [ ভবেৎ-হর ], [যতঃ--কারণ ] করণানি (করণগুলি ) কুঠারবৎ 
(কুঠারের__পরশুর স্তায় অচেতন হইয়। থাকে ) কুঠারাদেঃ (পরশু প্রভৃতি ) 
করণন্ত ( করণসমূহের ) চেতনত্বং (চৈতন্ত ) ন(ন1) হি (যেহেতু) ঈক্ষ্যতে 
(দৃষ্ট হয় )॥ ৫৪৩ 

অন্থুবাদ। ইন্দ্রিয়সমূহ কিরূপে আত্মা হইবে? করণগুলি কুঠারের সভায় 
(জড় )হইয়! থাকে ; কুঠার প্রভৃতি করণের চৈতন্য [ কুত্রাপি ] পরিলক্ষিত 
হয় না॥ ৫৪৩ 

শ্রন্ত্যাধিদেবতাবাঁদ ইক্ডরিয়েষুপচধ্যতে % । 
ন তু সাক্ষাদিক্দ্িয়াণাং চেতনত্তমুদীর্য্যতে ॥ ৫৪৪ 

অন্বয়। শ্রত্য! ( শ্রুতিকর্তৃক ) অধিদেববাদঃ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা* 
দের কথন ) ইন্দ্রিয়েযু ( সেই সেই দেবতা দ্বার! অধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়সমূহে ) উপচর্য্যতে 
(গৌণভাবে প্রধুক্ত হইয়াছে ), তু (কিন্তু) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে ) ইন্দিয়াণাং 
( ইন্দিয়গণের ) চেতনত্বং (চৈতন্ত ) ন উদীর্ধ্যতে (শ্রুতিকর্তৃক অভি'হত 
হয় না)॥ ৫৪৪ 

অন্থবাদ। শ্রতিতে যে ইন্দ্রিয়গণের উক্তি গুত্যুক্তির বিষয় দেখা যায়, 
তাহা সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয় দিগের নহে, কিন্তু সেই সেই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের 
প্রত্যক্তি ইঞ্জিয়মমূৃহে আরোপ করা৷ হয় মাত্র; শ্রুতি সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়দিগের 
টিতন্ত বলেন নাই ॥ ৫৪৪ 

* শ্রত্যাধিদেবতামেবেন্টরিয়েধুপধ্যতে--ইতি পাঠীস্তরম্। 
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অচেতনস্ত দীপাদেরধধাভাসকতা৷ যথ। | 

তখৈব চক্ষুরাদীনাং জড়ানামপি সিধ্যতি ॥ ৫৪৫ 
অন্বয়। অচেতনন্ত ( চৈতন্তবিহীন ) দীপাদেঃ (প্রদীপ প্রভৃতির ) যথা 

( যেরূপ) অর্থাভাসকতা (বিষয়-প্রকাশকত্ব ) তথা এব ( সেইব্বপই ) জড়ানাং 
( অচেতন ) চক্ষুরাদীনামপি (চক্ষুঃ প্রতৃতিরও ) [ অর্থীভাসকতা-_বিষয়- 

প্রকাশকতা৷ ] সিধ্যতি ( সিদ্ধ হয় )॥ ৫৪৫ 
অন্থুবাদ। [ বিষয়-বিজ্ঞান থাকায় ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে-_- এইরূপ 

যে যুক্তি দেওয়! হইয়াছিল, তাহার ব্যভিচার প্রদণিত হইতেছে--] অচেতন 
প্রদীপ প্রভৃতি যেমন বিষয় প্রকাশ করে, তদ্রুপ জড় চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিযরগণেরও 
বিষয়-প্রকাশকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে ॥ ৫৪৫ 

ইন্ড্রিয়াণাং চেষ্টখ্বিতা প্রাণোহয়ং পঞ্চবৃত্তিকঃ | 

সর্ববাবস্থাত্ববস্থাবান্ সোখ্য়মাত্নত্বমহতি | 

অহং ক্ষুধাবান্ তৃষ্ণাবান্ ইত্যাগ্যনুভবাদপি ॥ ৫৪৬ 
অন্বয়। অয়ং (এই ) পঞ্চবৃত্তিকঃ (প্রাণ, অপান, সমান, উদান ব্যান 

এই পাঁচটি বৃত্তি-_অবস্থাবিশিষ্ট ) প্রাণঃ (মুখ্য প্রাণ) ইন্দ্রিয়াণ।ৎ (ইন্দরিয়গণের ) 
চেষ্টয়িতা (ব্যাপার-কারক ) সর্বাবস্থাস্থ (সমস্ত অবস্থাতে ) অবস্থাবান্ (অবস্থা 
যুক্ত ) সঃ (সেই ) অয়ং (এই প্রাণ) আত্মত্বং (স্বন্বরূপতা ) অর্হাত (প্রাপ্ত 
হয় ), অহৎ (আমি ) ক্ষুধাবান্ ( ক্ষুধাযুক্ত ) তৃষ্ণাবান্ (পিপাসাতুর ) ইত্যাগ্ন্থু 
ভবাদপি (এইরূপ অন্ুভৃতিবশতঃ ও ) [ প্রাণ আত্মা হইবে ] ॥ ৫৪৬ 

অনুবাদ। প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান__-এই পাঁচটি বৃত্তিবিশিষ্ট 
মুখ্য প্রাণ ইন্দ্রিরগণের ব্যাপারের হেতু ; বাল্য যৌবন প্রভৃতি সমস্ত অবস্থাতে 
অবস্থাবিশিষ্ট এই প্রাণ আত্ম হইতে পারে। আমি ক্ষুধার্ত, আমি পিপাসাতুর_ 
এইরূপ অনুভব-বলেও প্রাণকে আত্মা বল! যায় ॥ ৫৪৬ 

শ্রুত্যান্তোহস্তর আত্ম! প্রাণময় ইতীধ্যতে যম্মাৎ। 
তম্মাৎ প্রাণস্তাত্বত্বং যুক্তং নেো৷ করণসংজ্ঞানাং কাপি ॥৫৪৭ 

অন্বয়। যন্মাৎ (যেহেতু ) শ্রুত্য। (শ্রতকর্তৃক ) অন্তঃ ( অপর ) অস্তরঃ 
( অভ্যন্তরস্থ ) আত্ম! (শ্বরূপ ) প্রাণময়ঃ ( প্রাণ-প্রচুর ) ইতি ( এইরূপ ) যাতে 
( কথিত হয় ), তম্মাৎ (সেইজন্য ) প্রাণস্ত (প্রাণের) আত্মত্বৎ (স্বন্বরূপত্ব ) 
যুক্তং ( উচিত ), করণসংজ্ঞানাৎ ( চক্ষুঃ প্রন্থতি ইন্দ্রিয় গুলির) ক্কাপি ( কোথাও) 
নো (না, অর্থাৎ আম্মত্ব নহে )॥ ৫৪৭ 

অন্বাদ। অন্নময় কোশ হইতে আরও অন্তরস্থিত প্রাণময্ধ কোশই 
আত্মা-এ কথা শ্রুতি বলিয়াছেন, অতএব প্রাণই আত্মা, ইন্্রিয়সমূহ আত্মা 
নহে ॥ ৫৪৭ 
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মন-আত্মবাদঃ ৷ 
ইতি নিশ্চয়মেতস্য দৃষয়ত্যপরো জড়ঃ 
ভবত্যাত্বা কথং প্রাণে বায়ুরেবৈষ আত্মনঃ % ॥৫৪৮ 

অন্বয়। অপরঃ (অন্ত ) জড়ঃ (মূর্খ) এতন্ত (ইহার--প্রাণাত্মবাদীর ) 
ইতি (এইরূপ) নিশ্যয়ং (অবধারণকে ) দুষয়তি (দূষিত করে), প্রাণঃ 
(প্রাণবাসু ) কথং (কিরূপে ১ আত্মা (ম্বশ্বরূপ ) ভবতি (হয়) এষঃ (এই 
প্রাণ ), আত্মনঃ (আত্মার) বাষুঃ এব (পবনই )॥ ৫৪৮ 

অন্থবাদ। অন্ত অজ্ঞ প্রাণাআ্বাদীর এবংবিধ নিশ্চয়ে দোষ দিয়া থাকে, 
[ তাহারা বলে__] প্রাণ কিরপে আত্মা হইবে? ইহ! আত্মার (আত্মা 
হইতে জাত ) বাধু মাত্র ॥ ৫৪৮ 

বহির্যাত্যন্তরায়াতি ভক্ত্িকাবায়ুবন্ুহঃ | 
ন হিতং বাহিতং বা শ্বমন্যদ্ বা বেদ কিঞ্চন ॥৫৪৯ 

অন্বয়। [ এষ বাধু+__এই বায়ু] ভক্ত্রিকাবাযুবৎ ( কর্ম্মকারের যন্ত্রবিশেষ 
অর্থাৎ ভস্ত্রা বা ধাতার বাুর সভায় ) মুহুঃ (পুনঃ পুনঃ ) বহিঃ (বাহিরে ) যাতি 
(যায় )['এবং] অন্তঃ (দেহের মধ্যে) আয়াতি (আসে ), হিতম্ (ইষ্ট )বা 
(কিংবা) অহিতং ( অনিষ্ট) বা! (অথব ) স্বম্ ( আপনাকে ) অন্তৎ (অন্তকে ) 
বা! (অথব! ) কিঞ্চন (কিছু )টন বেদ জোনে না)॥ ৫৪৯ 

অনুবাদ । [ কামারের ] ভন্ত্রার (যাতার ) বায়ু যেমন পুনঃ পুনঃ বাহিরে 
যায় এবং ভিতরে আসে, সেইরূপ এই বাধুও একবার দেহের বাহিরে যায় 
এবং আবার দেহের অন্যন্তরে আসিয়া থাকে, ইহা হিত, অথবা অহিত, 
আপনাকে বা পরকে কিছুই জানে না ॥ ৫৪৯ 

জড়ম্বভাবশ্চপলঃ কর্মাযুক্তশ্চ সর্বদা । 
প্রাণস্ত ভানং মনসি স্থিতে স্থণ্ডে ন দৃশ্টতে ॥৫৫০ 

অন্থয়। [ এষ বায়ুঃ-_-এই বাঘু] জড়ম্বভাবঃ ( অচেতন ) চপল (চঞ্চল) 
সর্বদা (সকল সময়ে) কর্শযুক্তশ্চ (এবং ক্রিয়াবিশিষ্ট )-মুপ্তে (ুষুপ্ত 
পুরুষে ) মনসি (মনঃ ) স্থিতে (বর্তমান থাকিতে ) প্রাণস্ত (প্রাণের ) ভানং 
( ভান-জ্ঞান ) ন দৃশ্ততে (দৃষ্ট হয় না)॥ ৫৫০ 

অন্থুবাদ। প্রাণ অচেতন, চঞ্চল এবং সর্বদ] ক্রিয়াশীল, সুষুগ্তব্যক্তিতে 
মনংই বর্তমান থাকে, গ্রাণের জ্ঞানশক্তি পরিলক্ষিত হয় না [ অথবা--মুপ্ত 
ব্ক্তিতে মনঃ বিদ্ধমান থাকে, কিন্তু প্রাণের অনুভব হয় না ]॥ ৫৫০ 

* আতস্তরঃ ইতি বা পা 

কও 
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মনস্ত সর্ধবং জানাঁতি সর্বববেদনকারণমৃ্। 
যৎ তস্মাম্মন এবাত্ম! প্রাণস্ত ন কদাচন ॥ ৫৫১ 

অন্বয়। তু (কিন্তু) য (যেহেতু ), মনঃ, (মন ) সর্বৎ সমস্ত ) জানাতি 
(জানে ) সর্ববেদনকারণং (সকল বিষয়ের জ্ঞানের হেতু ) তন্মাৎ (সেইজন্ত ) 
মনএব, (মনই ) আত্মা (স্বন্বূপ ) তু (কিন্তু) প্রাণঃ (মুখ্যপ্রাণ ) কদাচন 
(কদাচিৎ) ন (আত্ম! নহে )॥ ৫৫১ 

অন্ুবাদ। যে হেতু মনঃ সকল বিষয় জাঁনে এবং সমস্ত বিষয়জ্ঞানের কারণ. 
অতএব মনঃই আত্মা, প্রাণ কখনও "আত্মা! হইতে পারে না ॥ ৫৫১ 

সঙ্কল্পবানহং চিন্তাবানহঞ্চ বিকল্পবান্। 

ইত্যাছ্যনুভবাদন্ঠোহস্তর আত্মা মনোময়ঃ ॥৫৫২ 

ইত্যাদিশ্রুতিসন্তাবাদ্ যুক্তা মনন আত্মতা । 

ইতি নিশ্চয়মেতন্ত দৃষয়ত্যপরো জড়ঃ ॥ ৫৫৩ 
অন্বয়। অহং (আমি ১ সঙ্কল্নবান্ (সঙ্কল্প করিতেছি ) চিস্তাবান্ (চিন্তা 

করিতেছি ) অহৎ (আমি) বিকল্পবান্ (এইটি ঠিক বা নহে-_এই বিকল্প 
করিতেছি ) চ ( এবং ) ইত্যাগ্যন্ুভবাৎ (এইরূপ অন্ুভূতিবশতঃ ) অন্তঃ (অপর) 
অস্তরঃ ( অভ্যন্তরস্থ ) মনোময়ঃ (মনোবহুল) আত্মা (স্বরূপ) ইত্যাদিশ্রুতি- 

সন্ভাবাৎ ( এই প্রকার বেদবাক্য থাকায় ) মনসঃ (মনের ) আত্মতা (ন্বস্বরূপতা) 

যুক্তা ( উচিত); অপরঃ ( অন্তঃ ) জড়ঃ ( অজ্ঞ ) ইতি ( এইরূপ ) এতন্ত ( মন- 
আত্মবাদী'র ) নিশ্চয় ( অবধারণকে ) দৃষয়তি (দূষিত করে )॥ ৫৫২-_৫৫৩ 

অনুবাদ । “আমি এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছি, আমি বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, 
আমি এইরূপ বিকল্প করিতেছি,_- এইরূপ অন্কুভববশতঃ এবং “প্রাণময় কোশ 
হইতে মনোময় কোশ অন্তর আম্মা” এইরূপ শ্রুতি থাকায়__মন্কে আত্মা 
বল! যুক্তিসঙ্গত, অপর অজ্ঞ মন-আজ্মবাদীর এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ অর্পণ 
করিয়া থাকে ॥ ৫৫২--৫৫৩ 

বুদ্ধ্যাত্ববাদঃ | 

কথং মনস আত্মত্বং করণস্য দৃগাদিবৎ | 
কর্তৃপ্রযোজ্যং করণং ন স্বয়ং তু প্রবর্ততে ॥৫৫৪ 

অন্বয়। করণন্ত (ক্রিরাসাঁধন ) মনসঃ (মনের ) দৃগাদিবৎ (চক্ষুঃ প্রভৃতির 
যায় ) আত্মত্বং (শ্বরূপত্ব ) কথং ( কিরূপে )? করণৎ (ক্রিয়াসাধন ) কর্তৃ 



সর্বববেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সীরসংগ্রহঃ। ২০৩ 

প্রযোজ্যৎ (কর্তা কর্তৃক কার্ষ্যে ব্যাপৃত হয় ) স্বয়ং (নিজে) তু (কিন্ত) ন 
প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত হয় না)॥ ৫৫৪ 

অন্থবাদ। মনঃ চক্ষুঃ গ্রভৃতির ন্যায় ইন্জিয়, তাহার আত্মত্ব কিরূপে হইবে? 
করণ কর্তা কর্তৃক কর্মে নিয়োজিত হইয়া থাকে, নিজে গুবুত্ত হয় না ॥ ৫৫৪ 

করণপ্রযোক্তা ঘঃ কর্তী তস্থৈবাত্ত্বমর্হতি। 
আত্ম! স্বতন্ত্র; পুরুষো ন প্রযোজ্যঃ কদাচন ॥৫৫৫ 

অন্থয়। যঃ (যে) করণপ্রযোক্তা (করণের প্রয়োগ করে ) কর্তা ( কর্তৃত্বই 
বিশিষ্ট) তন্ত এব (তাহারই ) আত্মত্বম্ (স্বস্বরূপত্ব ) অর্ত (যোগ্য হয় ), 
আত্মা (স্বরূপ ) স্বতন্ত্র ( অপরতন্ত্র ) পুরুষঃ (আত্মাকে পুরুষ বলা বায়) 

কদাচন ( কখন ) প্রযোজ্যঃ (প্রয়োগের বিষয়ীভূত ) ন (নহে )॥ ৫৫৫ 
অনুবাদ । মে করণের প্রয়োজক এবধ কর্তা, তাহাকে আত্মা বলা উচিত। 

আত্মা স্বতন্ব, তাহাকেও পুরুষ বল! হইয়া! থাকে, তিনি কখনও প্রযোজ্য 
হন না॥ ৫৫৫ 

অহং কর্তীন্ম্যহং ভোক্তা স্থখীত্যনুভবাদপি। 

বুদ্ধিরাআ্না ভবত্যেব বুদ্ধিধর্ম্মো হাহঙ্কৃতিত ॥ ৫৫৬ 

অন্বয়। অহং€ আমি ) কর্তা ( কর্তৃত্ববান্) অন্মি (হই) অহং (আমি) 
ভোক্তা (ভোগী) সুখী (সুখবুক্ত ইতি (এইরূপ) অনুভবাদপি ( অন্ুভতি- 
বশতঃও ) বুদ্ধি (বোধ) আত্মা (ন্বন্বরূপ ) ভবতি (হয়), হি (যেহেতু) 
অহন্কৃত (অহঙ্কার ) বুদ্ধিধর্ম ( বুদ্ধির ধর্মম্লঅবস্থা-বিশেষ ) 1 ৫৫৬ 

অনুবাদ। আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি স্ুখী-এইরূপ অনু ভববশতঃ 
বুদ্ধিকে আত্ম! বল! বইতে পারে, কারণ, অহঙ্কার বুদ্ধিরই ধর্ম ॥ ৫৫৬ 

অন্তে।ইন্তর আত্ম। বিজ্ঞানময় ইতি বদতি নিগমঃ | 

মনসোহপি চ ভিন্নং বিজ্ঞানময়ং কর্তৃরূপমাত্মানম্ ॥৫৫৭ 

অন্বয়। অন্যঃ (অপর--মনোময় হইতে ভিন্ন) অন্তরঃ ( অভ্যন্তরস্থ ) 
আত্মা (স্বরূপ ) বিজ্ঞানময়ঃ (বিজ্ঞান-প্রচুর ) ইতি (এই ) নিগমঃ (শ্রুতি ) 
মনসম্চাপি (এবং মনঃ হইতেও ) ভিন্নং ( পৃথক) কর্তৃরূপৎ ( কর্তৃস্বরূপ ) 
বিজ্ঞানময়ম্ (বিজ্ঞানময় কোশকে ) আত্মানং (আত্ম!) মি ( বলিয়। 
থাকেন )॥ ৫৫৭ 

অন্ুবাদ। “মনোময় কোঁশ হইতে ভিন্ন অন্তর আত্মা বিজানম" এইব্ূপ 
শ্রুতি মনঃ হইতে পৃথক কর্তৃত্বূপ বিজ্ঞানময় কোশকে আত্মা বলিয়া 
থাকেন ॥ ৫৫৭ 
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বিজ্ঞানং যজ্তং তনুতে কর্মাণি তনুতেহপি চ। 
ইত্যস্ত কর্তৃত! শ্রত্যা মুখতঃ প্রতিপাগ্ঠতে | 

তল্মাদ্যুক্তাত্বতা বুদ্ধেরিতি বৌদ্ধেন নিশ্চিতম্ ॥৫৫৮ 
অন্বয় । অপিচ (আরও) বিজ্ঞানৎ (বিজ্ঞানময়কোশ- বুদ্ধি ) যজ্ঞং 

(সঙ্করপ ) তন্গুতে (করে) কর্্মাণি (কর্্মসকলকে ) তন্গুতে (অনুষ্ঠান করে) 
ইতি ( এই) শ্রুত্যা (শ্রুতিকর্তৃক ) অস্ত (বিজ্ঞানের ) কর্তৃতা ( কর্তৃত্ব ) মুখতঃ 
(কণ্ঠরবের দ্বারা-_ম্পষ্ট ) প্রতিপাদ্যতে (প্রতিপার্দিত হইতেছে ), তন্মাৎ 
(সেইজন্য ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির ) আত্মহ1 € আত্মস্বরূপতা ) যুক্তা (উচিত) ইতি 
( ইহা ) বৌদ্ধেন ( বৌদ্ধকর্তৃক ) নিশ্চিতম্ ( স্থিরীকৃত হইয়াছে ) ॥ ৫৫৮ 

অনুবাদ । 'বুদ্ধি সম্পন্ন করে, এবং কর্সমূহের অনুষ্ঠান করে*__এই শ্রুতি 
কণ্ঠরবের দ্বারা ( অতি স্পষ্টরূপে ) বুদ্ধির কর্তৃত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ; সেই- 
জন্য বুদ্ধির আত্মত্ব যুক্তিসঙ্গত-_ ইহা ই সিদ্ধান্ত ॥ ৫৫৮ 

অঙ্ঞানাত্ববাদঃ 

প্রাভাকরস্তাকিকশ্চ তাবুভাবপ্যমর্ষয়া৷ | 
তশ্নিশ্চয়ং দূষয়তে নুদ্ধিরাত্মন* কথং স্বিতি ॥৫৫৯ 

অন্বয়। প্রাভাকরঃ (প্রভাকরমতাবলম্বী ) তাকিকশ্চ (এবং নৈয়ায়িক ) 
তৌ (তাহারা ) উভৌ অপি ( উভয়েই ) অমর্ষয়। (ক্রোধবশতঃ ) বুদ্ধিঃ (বোধ ) 

কথং নু ( কিরূপে ) আত্মা (স্বরূপ ) ইতি (এইরূপে ) তন্নিশ্চয়ং (বুদ্ধযাতববাদীর 
সিদ্ধান্তকে ) দূষয়তঃ (দুষিত করেন্ু )॥ ৫৫৯ 

অনুবাদ । প্রভাকরপক্ষাবল্বী এবং নৈয়ায়িক এই উভয়ে অসহিষ্টুতাঁবশতঃ 
-_বুদ্ধি আত্মা কিরূপে হইতে পারে--এই বলিয়া! বুদ্ধ্যাত্ববাদীর সিদ্ধান্তে দোষ 
অর্পণ করেন ॥ ৫৫৯ 

বুদ্ধেরজ্ঞ(নকার্য্যত্বাদ্বিনাশিত্বাৎ প্রতিক্ষণ্ । 
বুদ্ধযাদীনাঞ্চ সর্ব্বেষামজ্ঞানে লয়দর্শনাৎ ॥ ৫৬০ 

অজ্ঞোহহমিত্যন্ুু ভবাদান্ত্রীবালাদিগোচরা€। 

ভবত্যজ্ঞানমেবাত্মা৷ ন তু বুদ্ধি কদাচন ॥ ৫৬১ 

অন্য । বুদ্ধেঃ (জ্ঞানের ) অজ্ঞানকার্ধ্যত্বাৎ ( অজ্ঞানের কার্য্যত্ববশতঃ ) 
প্রতিক্ষণৎ (প্রতি ক্ষণে) বিনাশিত্বাৎ ( বিনাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া) বৃদ্ধা 
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দীনাৎ (চ এবং বুদ্ধি প্রভৃতি ) সর্কেষা (সকল বস্তর ) জ্ঞানে ( জ্ঞানাভাবে ) 
লয়দর্শনাৎ ( নাশ দেখা যায় বলিয়া ) অহং (আমি ) অজ্ঞঃ ( জ্ঞানহীন ) ইতি 
( এইরূপ ) আন্ত্রীবালাদিগোচরাৎ (ভ্ত্রী হইতে বালক পর্্যস্ত বিষয়ক ) অন্ু- 
তবাৎ ( অন্ুভূতিবশতঃ) অজ্ঞানমেব (জ্ঞানাভাবই ) আত্মা (স্বরূপ) 

বুদ্িন্ত (কিন্তু জ্ঞান) কদাচন (কখনও) ন (নহে আত্ম! হইতে পারে 
না )॥ ৫৬০-_৫৬১ 

অনুবাদ। [ বুদ্ধি কেন আত্মা নহে, তদ্বিষয়ে যুক্তি প্রদশিত হইতেছে-- ] 
বুদ্ধি অজ্ঞানের কার্ধ্য; প্রতিক্ষণে সে বিনাশী, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তর অজ্ঞানে 
লয় দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং মামি অজ্ঞ এইরপ স্ত্রী হইতে বালক পর্য্যন্ত [সকলেরই] 
অন্থতব থাকায়, অজ্ঞানই আত্ম! হইবে, বুদ্ধি কখনও আত্মা হইতে পারে 
না ॥ ৫৬০ --৫৩৬১ 

বিজ্ঞানময়াদন্ং ত্বানন্দময়ং পরং তথাআ্সানম্। 

অন্যোহন্তর আত্মানন্দমময় ইতি বদতি বেদোইপি ॥৫৬২ 
অন্বয়। তু (কিন্তু) অন্তঃ (বিজ্ঞানময়-কোশ হইতে ভিন্ন) অন্তরঃ 

( অভ্যন্তরস্থ ) আত্মা (স্বরূপ ) আনন্দময়ঃ €( আনন্দময়-কোঁশ ) ইতি € এইরূপ) 
বেদোইপি (শ্রুতিও ) বিজ্ঞানময়াৎ (বিজ্ঞানময় কোশ হইতে ) অন্তৎ (ভিন্ন ) 
আনন্দময়ং ( আনন্দময় কোশকে ) তথা (সেইরূপ ) পরম্ (প্রকৃষ্ট) আত্মানং 
( পরমাত্বা) বদতি ( বলিয়া থাকেন )॥ ৫৬২ 

অনুবাদ । “অন্ত অন্তর (অভ্যন্তরবর্তী ) আত্মা আনন্দময়”__এই শ্রুতি 
বিজ্ঞ/নময়-কোশ হইতে ভিন্ন আনন্দময়ব-কোশকে পরমাতআ্মা বলেন ॥ ৫৬২ 

ছুঃখপ্রত্যযশূন্যত্বাদানন্দময়তা! মতা । % 
অন্ঞানে সকলং স্তৃপ্তো বুদ্ধ্যাদি প্রবিলীয়তে ॥৫৬৩ 

অন্বয়। ছ্ঃখপ্রত্যয়শৃস্তত্বৎ ( ছঃখবিষয়ক জ্ঞানের রাহিত্যবশতঃ ) আনন্দ- 
ময়তা ) আনন্দরূপতা৷ বা আনন্দপ্রচুরতা! ) মতা ( যুক্তা ) স্বপ্তো (ম্থযুপ্তিকালে) 

বৃদ্ধযাদি (বুদ্ধি প্রভৃতি ) সকলৎ (সমস্ত বস্ত ) অজ্ঞানে (জ্ঞানাভাবে) প্রবিলীয়তে 
(লীন হুইয়! যায়) ॥ ৫৬৩ 

অন্ুবাদ। ছুঃখজ্ঞানের অভাববশতঃ আনন্বরূপত|1 বলা যাইতে পারে না। 
| কারণ ] সুযুপ্তিকালে বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তু অজ্ঞানে লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৫৬৩ 

%*. তাঁৎপর্যয-_“অজ্ঞ।ন”-শবের অর্থ জ্ঞানাভাব, কিন্তু শ্রুতিতে আত্মার 'আনন্ময়ত।' 

বলিয়াছেন। অজ্ঞান ও আনন্দময়ত্ব কিরূপে এক হইতে পারে? অজ্ঞানাত্ববাদীর মতে 
তাহীর উত্তর এই যে, তিতে যে আনন্দের কথা বলিয়াছেন, তাহার অর্ধ ছুঃখাভাব। প্রকৃত 
পক্ষে মোক্ষ বা সুযুপ্তিতে আনন্দ থাকে না, ছুঃখ না থাকায় আনন্দ শবের প্রয়োগ হয়। 
লোৌকেও এক্প প্রয়োগ দেখ! যায়--“ভারাদ্যপগমে স্বখ্যহং সংবৃত্তঃ” ভারাদ্ির ত্যাগে আমি 

সখী হইয়াছি। বন্ততঃ ভার দূর হওয়ায় ছুঃখনিবৃত্তি হয়, তাহ।তেই সুখ শবের প্রয়েগ করা 
₹ইয়াছে। অতএব আনন্দ শঙ্ষের অর্থ ছুঃখজ্ঞানের অভাব। 
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দুঃখিনোহপি স্থযুণ্ডো তু আনন্দময়তা ততঃ | 
সপ্ত কিঞ্চিন্ন জানামীত্যনুভূতিশ্চ দৃশ্ঠতে ॥৫৬৪ 

অন্বর। ততঃ (সেইজন্য ) ছুঃখিনঃ অপি (ছঃখী পুরুষের ও) স্থুযুণ্ো 
(স্থযুণ্তিকালে ) আনন্দময়তা €( আনন্দরূপতা ১, স্থৃপ্তৌ (স্যুণ্তিকালে ) কিঞ্চিং 
(কিছু )নজানামি (জানি না) ইতি (এইরূপ) অনুভূতিশ্চ (অন্ুভবও ) 
দৃশ্ততে € দেখা যায় )॥ ৫৬৪ 

অন্ুবাদ। সেই নিমিত্ত স্ুযুপ্তিকালে, ছঃখী লোকেরও আনন্বময়তা থাকে, 
আমি কিছুই জানি নাঁঁ_এইরূপ অন্ুভবও স্থযুন্তিকালে দেখ! যায় ॥ ৫৬3 

যত এবমতো যুক্তা হজ্ঞানস্যাত্মতা ঞ্রুবম্। 

ইতি তশ্নিশ্চয়ং ভাটা দৃয়ন্তি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৫৬৫ 
অন্বয়। যতঃ (যেহেতু ) এবম্ (এইরূপ) অতঃ (এজন্ত ) অজ্ঞানস্ত 

(অজ্ঞানের ) আত্মতা (স্বরূপতা ) ঞপ্বং (নিশ্চিত ) যুক্তা (যুক্তিসঙ্গত ) হি 

( পাদপুরণার্থক ) ইতি (এইরূপ) তন্নিশ্চয়ৎ ( তাহাদিগের সিদ্ধান্ত ) ভাট্রা 
( ভট্টমতাবলম্বিগণ ) স্বযুক্তিভিঃ (নিজের যুক্তি দ্বারা) দৃষয়স্তি (দুষিত 
করেন )॥ ৫৬৫ 

অনুবাদ. যেহেতু পূর্বোক্ত যুক্তিসমূহ দ্বারা অন্ঞানের আত্মত্বই যুক্তিসঙ্গত, 
তীহাদিগের এইরূপ সিদ্ধান্তকে ভট্টমতাবলম্বীর1 দূষিত করেন ॥ ৫৬৫ 

জ্ঞানাজ্ঞানাত্ববাদ2 ৷ 
কথমজ্ঞ।নমেবাত্া জ্ঞানং চাপুযুপলভ্যতে | 
জ্ঞ।নীভাঁবে কথং বিছুদ্রজ্ঞোইহমিতি চাঁজ্ঞতাম্। ' 

অন্বাপ্নং স্বখমেবাহং ন জানাম্যত্র কিঞ্চন ॥৫৬৬ 

ইত্যজ্ঞানমপি জ্ঞানং প্রবুদ্ধেবু প্রদৃশ্ঠতে | 
প্রজ্ঞজনঘন এবানন্দময় ইত্যপি চ শ্রুতিঃ ॥ ৫৬৭ 

প্রব্রবীত্যুতয়াত্বত্বমাত্নঃ স্বয়মেব সা। 
আত্মাতশ্চিজ্জডতনুঃ খগ্যেত ইব সম্মতঃ ॥ ৫৬৮ 

অন্বয়। অজ্ঞানৎ (জ্ঞানাভাঁব) কথৎ ( ফিরূপে ) আত্মা স্বেরূপ) [ ভবেৎ-.. 
হইতে পারে ], জ্ঞানৎ চাপি (এবং জ্ঞান ও ) উপলভ্যতে ( উপলব্ধি হইতেছে) 
[ জনাঃ-লোকসমূহ ] জ্ঞানাভাবে (জ্ঞানের অভাবে ) অহম্ (আমি ) অজ্ঞঃ 
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(জ্ঞানহীন ) ইতি চ (এইরূপ) কথৎ (কিরূপে) বিছ্যঃ (জানে ১? অহুং 
(আমি) স্ুুখমেব (ভালরূপেই) অস্বাপ্সম্ (নিদ্রা গিয়াছিলাম ) অত্র 
(এই বিষয়ে) কিঞ্চন (কিছুই) ন জানামি (জানিতে পারি না) ইতি 
( এইরূপ) অজ্ঞানমপি (জ্ঞানাভ।ব-বিষয়ক ও ) জ্ঞানৎ ( বোধ) প্রবুদ্ধেযু 

(জাগ্রত ব্যক্তিতে ) প্রদৃশ্ততে (দেখা যায় ) প্রজ্ঞানঘনঃ (জ্ঞানমুর্তি, বিজ্ঞান- 
স্বরূপ আত্ম। ) আনন্বমময়ঃ এব (আনন্দপ্রচুরই ) ইত্যপি (এইরূপ ও) 
সাঁ (সেই ) শ্রুণ্তিঃ (বেদ ) স্বয়মেব (নিজেই ) আত্মনঃ (আত্মার ) উতভয়াত্মত্বং 
মা অজ্ঞান এই উভয়রূপতা ১ প্রব্রবীতি (বলিতেছেন ), অতঃ (এই 
নিমিত্ত ) আত্মা (স্বরূপ ) খদ্যোতঃ ইব (জোনাকি পোকার ন্তায়, জোনাকি 
পোকা যেমন ক্ষণিক আলোক দেয় বলিয়া চেতনস্বভাব বলা যায় এবং 
পরক্ষণে আলোক থাকে না৷ বলিয়৷ জড়ন্বভাব বল] যায়, তব্রপ ) চিজ্জড়তনুঃ 
( চৈতন্যও জড়ম্বভাব ) সন্মতঃ ( অভিমত ) ॥ ৫৬৬-_-৫৬৭--৫৬৮ 

অন্ুবাদ। [ জ্ঞানাজ্ঞানই আত্মা, এ পক্ষে ভট্রমতাঁবলম্বীর1 এবৎবিধ যুক্তি 
প্রদান করিয়া থাকেন_-] * যখন জ্ঞানও উপলব্ধ হইতেছে তখন কেবল 
অজ্ঞানকেই কিরূপে আত্মা বল! যায়? জ্ঞানাভাব বিষয়ে--'আমি অজ্ঞ, এই- 
রূপ অজ্ঞতা কিরূপে লোক জানিতে পারে? আমি স্থখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, 
আমি কিছুই জানিতে পারি নাই--এইরূপ অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান প্রবুদ্ধ ব্যক্তিতে 
পরিদৃষ্ট হয়। 'প্রজ্ঞানঘনই-_আনন্দময়ঃ এই শ্রুতি স্বয়ং আত্মার উভয়রূপতা 
( জ্ঞানাজ্ঞান-ম্বরূপতা৷ ) বলিতেছেন । অতএব আত্ম! খদ্যোতের + (জোনাকি 
পোকার )স্তায় চৈতন্য ও জড়ম্বভাঁব বলিয়া অভিপ্রেত ॥ ৫৬১--৫৬৭--৫১৮ 

শৃণ্যাত্ববাদঃ 
* ন কেবলাজ্ঞানময়ঃ ঘটকুড্য।দিবজ্জড়ঃ । 

ইতি নিশ্চধুষেতেষাং দুষয়ত্যপরো জড়ঃ ॥ ৫৬৯ 
অন্বয়। [ আত্ম'-আত্ম! ] ঘটকুড্যাঁদবৎ (ঘট দেওয়াল প্রভৃতির ন্যায় ) 

জওঃ ( অচেতন ) কেবলাজ্ঞানময়ঃ €( কেবলমাত্র অজ্ঞানরূপ ) ন (নহে ), অপর: 

(অন্ত ) জড়ঃ (অজ্ঞ) ইতি (এইরূপ) এতেষাং ( ভাট্টদরিগের ) নিশ্চয়ং 
( সিদ্ধান্তকে ) দূষয়তি (দূষিত করে )॥ ৫৬৯ 

« তাৎপর্য ।-_যদ্দি কেবলমাত্র অজ্ঞানই আত্মা হয়, তাঁহ। হইলে, আমি অজ্ঞ, আমি 
জানিনা-_ এইরূপ অজ্ঞানের জ্ঞান কিরূপে হইবে? যখন অজ্ঞানবিষয়ক জন হয়) তখন 
কেবল অজ্ঞান আত্ম! নহে, জ্ঞানীজ্ঞানকেই আত্মা বল! উচিত। 

1 থদ্যোত অর্থাৎ জোনাকি পে।ক1 যেমন কিয়ৎক্ষণ আলোক প্রদান করে, পরক্ষণে 
তাহা থাকে না, তাহাতে যেমন চৈতন্য ও জড়ভাব পরিলক্ষিত হয়, তজপ জান ও অজ্ঞান 
অনুভূত হওয়ায়, জ্ঞানাজ্ঞানকেই আত্মা বল! উচিত। 
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অন্ুবাদ। জড় কেবলমাত্র অজ্ঞান ঘট কুড্য (ভিত্তি, দেওয়াল ) প্রভৃতির 
ন্যায় আত্মা হইতে পারে না, অন্য অজ্ঞ ভাটগণের এইরূপ সিদ্ধান্তে দোষ 
প্রদান করিয়া থাকে ॥ ৫৬৯ 

জ্ঞানাজ্ঞানময়স্ত্াত্মা! কথং ভবিতুমহতি | 
পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ তেজস্তিমিরবৎ তয়োঃ ॥ ৫৭০ 

অন্বয়। তু কিন্তু) তেজন্তিমিরবৎ (আলোক এবং অন্ধকারের স্তায়) 
তয়োঃ ্ঞান ও অজ্ঞানের ) পরম্পরবিরুদ্ধত্বাৎ ( অন্তোন্যবিরোধবশতঃ ) 
জ্ঞানাজ্ঞানময়ঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপ ) আত্ম (শ্বরূপ) কথৎ (কিরপে) 
ভবিতুম্ (হইতে ) অর্থতি (পারে )॥ ৫৭৯ 

অনুবাদ । পরন্ত আলোক এব অন্ধকারের স্াায় জ্ঞান ও অজ্ঞান পরস্পর 

বিরূদ্ধপদার্থ ; স্থুতরাৎ আত্মা কিরূপে জ্ঞনাজ্ঞানময় হইবে 9 ॥ ৫৭৯ 

সামান্যাধিকরণ্যং বা সংযোগে! বা সমাশ্রয়ঃ | 

তমঃপ্রকাশবজ্জ্ঞানীজ্ঞানয়োর্ন হি সিধ্যতি ॥৫৭১ 
অন্বয় ।* হি (যেহেতু ) তমঃপ্রকাশবৎ (অন্ধকার এবং আলোকের স্তায়) 

জ্ঞানাজ্ঞানয়োঃ (জ্ঞান এবং অজ্ঞানের ) সামান্তাধিকরণ্যৎ (একাধিকরণে বর্ত- 
মানত অর্থাৎ যাহাতে অন্ধকার থাকে, তাহাতেই আলোক থাকা ) বা (কিংবা) 
সংযোগঃ (সংযোগ-সন্বন্ধ ) বা (কিংবা ) সমাশ্রয়ঃ (তুল্যাশ্রয়--অধিকরণ অথবা 
সমবায়-সম্বন্ধ ) ন সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥”৫৭১ 

অনুবাদ । অন্ধকার এবং প্রকাশের স্যায় জ্ঞান ও অজ্ঞান এক অধিকরণে 
থাকে না; কিংবা তাহাদের সংযোগ নাই অথবা তাহাদের আশ্রয়ও 
তুল্য নহে ॥ ৫৭১ 

অজ্ঞানমপি বিজ্ঞানং বুদ্ধিরাপি চ তদ্গুণাঃ | 

স্যুণ্তো নৌপলত্যন্তে যকিঞ্চিদিপি চাপরম্ ॥৫৭ই 

মাত্রাদিলক্ষণং কিং নু শূন্যমেবোপলভ্যতে | 

সুযুপ্তো নান্যদস্ত্যেব নাহমপ্যাসমিত্যনু ॥ ৫৭৩ 

স্বপ্তোখিতজনৈঃ সর্ব্ৈঃ শুন্যমেবানুন্মর্য্যতে | 
য ততঃ শুন্যমেবাত্মা। ন জ্ঞানাজ্ঞানলক্ষণঃ ॥ ৫৭৪ 

অন্বয়। অজ্ঞান (জ্ঞানাভাববিষয়ক ) বিজ্ঞানমপি ( জ্ঞানও ) বুদ্ধির্বাপি 
চ (অথবা জ্ঞান ও) তর্গুণাঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞনের গুণ--ধর্ম, জ্ঞানের 
ধর্ম__প্রকাশকত্ব, অক্ঞানের ধর্ম-__মাধরণ ) নুযু্তো স্থুযুপ্তিকালে) ন উপলভ্যন্তে 
( উপলৰ হয় না) অপরং ( অন্ত ) যৎকিঞ্দদিপি চ ( অথবা যাহা কিছু ) মাত্রাদি- 
লক্ষণৎ ( প্রমাতা। প্রমেয় ও প্রমিতি-স্বরূপ ) কিৎ নু শৃন্যমেব (কিংবা অভাবই ) 
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উপলভ্যতে (জ্ঞাত হয় ) নুষুণ্ত (ুযুণ্তিকালে ) অন্তৎ (অন্তবস্ত ) *নান্তোব 
(কাচ নাই ) অহমপি (আমিও ) ন আসম্ (ছিলাম ন! ), ইতি (এইরূপ ) 
অস্থ ( পশ্চাৎ) সর্বেঃ (সমস্ত) সুুপ্তোখিতজনৈঃ (নিদ্রা হইতে উখিত 
লোৌকগণকর্তুক ) শুন্তমেব (কেবল ফাঁকা, অভাব, কিছুই না) অনুম্বর্যাতে 
(স্থত হয়) যত (যেহেতু ) ততঃ ( এইজন্ত ) শূন্তমেব ( অভাবই ) আত্মা 
(ম্বরূপ) জ্ঞানাজ্ঞানালক্ষণঃ (জ্ঞান ও অজ্ঞানরপ ) ন (নহে) [আত্ম] 
ইতি শেষঃ] ॥ ৫৭২--৫৭৩-_৫৭৪ 

অনুবাদ। “আমি জানি না'__ এইরূপ অজ্ঞানবিষয়ক জ্ঞান, [ভাববিষয়ক] 
জ্ঞান এবং তাহাদের ধর্ম [জ্ঞানের ধর্ম- প্রকাশ, অজ্ঞানের ধর্-_আবরণ ] 
নুষুণ্তিকালে উপলব্ধ হয় না, অন্ত যাহা কিছু প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমিতি প্রভৃতি, - 
তাস্া শৃন্ বলিয়াই প্রতীতি হয়; কারণ, স্থবুণ্িকালে অন্য কোন বস্ত নাই, 
আমিও ছিলাম না-_এইরপ সুষুপ্তি হইতে উখিত সকলই স্মরণ করিয়া থাকে ; 
অতএব শূন্ভই আত্মা, জ্ঞানাজ্ঞান আত্ম! হইতে পাঁরে না ॥ ৫৭২-_-৫৭৩--৫৭৪ 

বেদেনাপ্যসদেবেদমগ্র আসীদিতি স্ফুটমূ। 

নিরূপ্যতে যতস্তম্মাৎ শৃন্তান্তৈবাত্বতা মতা ॥৫৭৫ 
অন্বপ্ন। বতঃ (যেহেতু ) বেদেন (শ্র'তিকর্তৃক ) ইদৎ € এই জগৎ) অগ্রে 

( পৃর্কে-উৎপত্তির আগে ) অসৎ এব (শৃন্তই ) আসীৎ ( ছিল ) ইতি (এইরূপ) 
স্ষুটং ( স্পষ্টরূপে ) নিরূপ্যতে ( নিরূপিত হইতেছে ), তক্মাৎ ( তজ্জন্ত ) শৃল্তস্ত 
( অসতের ) আত্মতা ( স্বস্বরূপতা ) মতা (যুক্তা )॥ ৫৭৫ . 

অন্থবাদ। [ কেবল যে যুক্তি দ্বারা শুন্তের আত্মত্ব নিরূপিত হইতেছে, তাহা 
নহে, শুস্তের আত্মত্বপক্ষে শ্রতিও আছে, তাহা প্রদশিত হইতেছে-- ] এই জগৎ 
উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ শশৃন্ ) ছিল-_এইরূপ বেদখাক্য দ্বারাও শৃন্ের আত্মত্ব 
বিশদভাবে নিরূপিত হইতেছে, অতএব শূন্যকেই আত্মা বলা উচিত ॥ ৫৭৫ 

অসন্নেব ঘটঃ পুর্বং জায়মানঃ প্রদৃশ্যতে । 

ন হি কুস্তঃ পুরৈবান্তঃ স্থিত্বোদেতি বহিমুখঃ ॥৫৭৬ 

অন্বয়। পূর্ববম্ ( অগ্রে ) অসন্ এব ( অভাবগ্রন্তই ) ঘটঃ (কুস্ত) জাক়মানঃ 
(জন্মলাভ করিয়া!) প্রদৃশ্ততে (প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয় )) হি (যেহেতু), 
পুরা এব ( উৎপত্তির পূর্বেই ) কুস্তঃ (ঘট) অন্তঃ (মৃত্তিকার মধ্যে ) স্থিত 
( থাকিয়া ) বহিম্মুথঃ € বহির্গত হইয়া ) ন উদ্দেতি ( উদ্দিত হয় না )॥ ৫৭৬ 

অন্থবাদ। পুর্বে ঘট ছিল না, উৎপন্ন হইলে লোকের নেত্রগোচর হয়; 
উৎপত্তির পূর্বে ঘট মৃত্তিকার অভ্যন্তরে থাকিয়া পরে বাহিরে প্রকাশিত হয়, 
ধ হইতে পারে না ॥ ৫৭৬ 

৭ 
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যু তক্মাদসতঃ সর্ববং সদিদং সমজায়ূত | 

ততঃ সর্ববাত্মন। শুন্যান্তৈবাত্বত্বং সমহৃতি % ॥ ৫৭৭ 
অন্বয়। যত (যেহেতু ঘট মৃত্তিকার মধ্যে থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয় না) 

তশ্মাৎ (অতএব ) অলতঃ ( অসৎ- শূন্য হইতে ) ইদং (এই ) সর্ব ( সমস্ত) 
৮ৎ ( সঘস্ত--ঘটপটাদি ) সমজায়ত (উৎপন্ন হইয়াছে ) ততঃ (তজ্জন্ত ) 
সর্ধাত্মনা ( সর্বতোভাবে ) শৃন্তন্তৈব ( অসৎ শূন্যেরই ) আত্মত্বৎ (্ববপত্বম্) 
সমর্থতি (হইতে পারে )॥ ৫৭৭ 

অনুবাদ । যেহেতু ঘট মুত্তিকার মধ্যে থাকিয়া পরে প্রকাশিত হয় ন 
অতএব শূন্ত হইতে এই সমস্ত পরিদৃশ্তমান ঘটপটাদি সধবস্ত উৎপন্ন হইয়াছে, সেই 
নিমিত্ত সর্বতোভাবে শূম্তই আত্মা হইতে পারে ॥ ৫৭৭ 

ইত্যেবং পগ্ডিতম্মন্যৈঃ পরস্পর-বিরোধিভিঃ | 
ততন্মতানু রূপাল্পশ্রুতিষুক্ত্যনুভূতিভিঃ ॥ ৫৭৮ 

নিরণীতমতজাতানি খণ্ডিতান্যেব পণ্ডিতৈঃ। 
শরতিভিশ্চাপ্যনুভবৈর্বাধকৈঃ প্রতিবাদিনাম্ ॥৫৭৯ 
যতস্তম্মীৎ তু পুত্রাদেঃ শূন্ান্তস্ত বিশেষতঃ 

স্থসাধিতমনাত্বত্বং শ্রুতিযুক্তযনুভূতিভিঃ ॥ ৫৮০ 
অন্বয়। যতঃ (যেহেতু), ইতি (এই ) এবং (প্রকার) পরস্পরবিরোধিভিঃ 

( অন্তোস্তবিরুদ্ধ ) পণ্ডিতম্মন্তৈঃ (নিজকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে এইরূপ 
ব্যক্তিগণ কর্তৃক ) তত্তন্মতানুরপাল্পশ্রৃতিযুক্ত্যন্ভৃতিভিঃ (সেই সেই মতের 
অনুকূলে অল্প শ্রুতি, তর্ক এবং অনুভবের দ্বারা) প্রতিবাদিনাৎ (প্রতিবাদীদিগের) 
নির্ণাতমতজাতানি (সমাহিত মত্স্গৃহ ) পণ্ডিতৈঃ (পণ্ডিতগণকর্তৃক ) শ্রুতিভি- 

শ্চাঁপি (এবং বেদ প্রমাণের দ্বারাও ) অন্ুভবৈঃ ( অনুভূতি দ্বারা ) বাধকৈঃ (ইতর 
বাধক তর্কের দ্বারা! ) খণ্ডিতানি এব (নিরারুতই হইয়াছে ) তথ্মাততু ( তজ্জন্য ) 
শ্রুতিযুক্ত্যনভূতিভিঃ ( বেদ, তর্ক ও অনুভবের দ্বারা ) পুত্রাদেঃ (পুত্র হইতে 
আরম্ভ করিয়া! ) শুন্তাস্টস্ত (শৃন্ত পর্যন্ত ) বিশেষতঃ ( বিশেষরূপে ) অনাত্মত্বং 

( আত্মভিন্নত্ব ) সুসাধিতম্ (উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে) ॥ ৫৭৮--৫৭৯--৫৮০ 

অন্ুবাদ। এই প্রকাঁরে পরস্পর-কলহকারী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ 

সেই সেই মতের অনুকূলে অর শ্রুতিযুক্তি ও অনুভবের দ্বারা যে সমস্ত মত নির্ণঃ 
করিয়'ছেন, পণ্ডিতগণ শ্রুতি, যুক্তি, অনুভব ও বাঁধকতর্ক-বলে প্রতিবাদিগণের 

সেই সমস্ত মত খণ্ডন করিয়াছেন; তজ্জন্ত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবের দ্বারা পুত 
হইতে আরম্ভ করিয়া শুন্ত পর্য্যন্ত পদার্থের অনাত্মত্ব (আত্মভিন্নত্ব ) বিশেষরূপে 

সাধিত হইয়াছে ॥ ৫৭৮--৫৭৯-_৫৮০ 

শশ্গমেবাত্ত্বম ইতি কেচিৎ পঠন্তি। 
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নহি প্রমাণাস্তর-বাঁধিতস্থয 

যাথার্ঘ্যমঙ্গীক্রিয়তে মহত্তিও | 

পুল্রা দিশুন্যান্তমনা ত্মততৃ- 
মিত্যেব বিস্পষ্টমতঃ স্থজাতম্ ॥৫৮১ 

অন্বয়। মহস্তিঃ ( সাধুগণকর্তৃক ) প্রমাণান্তরবাধি তস্ত (অন্ত প্রমাণের 
দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত বস্তর ) যাথার্থযৎ (তত্ব) নহি অঙ্গীক্রিয়তে (নিশ্চয়ই স্বীকৃত 
হয় না) অতঃ (এই নিমিত্ত) পুত্রাদিশূস্তান্তং (পুত্র হইতে আরম্ভ করিয়। 
শন্য পর্য্যস্ত ) অনাত্মতত্বং (আত্মভিন্ন বস্তু) ইত্যেব (ইহাই) বিস্পষ্টৎ 
( স্পষ্টরূপে ) স্ুজাতম্ ( সম্পন্ন হইল )॥ ৫৮১ 

অনুবাদ। মহাপুরুষের! অন্ত প্রমাণের দ্বার বাধিত বস্তর সত্যতা স্বীকার 
করেন না, অতএব পুত্র হইতে আরম্ত করিয়া শুন্ত পর্য্যস্ত [ সমস্তই যে] অনাত্ম- 
পদার্থ, ইহা স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইল ॥ ৫৮১ 

6 
9 

স্থযুপ্তিকালে সকলে বিলীনে 

শুন্ঠং বিন। নান্যদিহেোপলভ্যতে । 

শৃহ্যং ত্বনাত্বা ন ততঃ পরঃ কো- 

হপ্যাত্মাভিধানস্তনুভূয়তেহর্থ; ॥৫৮২ 
অন্বয়। শিষ্যঃ ( বিদ্যার্থ )[ পৃচ্ছতি-_জিজ্ঞাসা করিলেন ]__সুষুপ্তিকালে 

( গভীরনিদ্রাসময়ে ) সকলে (সমস্ত ) বিলীনে (লয়প্রাপ্ত হইলে ) ইহ €এ 
সংসারে ) শম্তৎ ( অসৎ,_-অভাব, ) বিনা (ব্যতীত) অন্তৎ (অন্তবস্ত) ন 
উপলভ্যতে (জ্ঞাত হওয়া যায় না), তু (কিন্তু) শূন্যম (অসং) অনাস্মা 
( আত্মা নহে ) ততঃ ( তাহার ) পরঃ (পর) আত্মাভিধানঃ (আত্ম! এই নাম- 
ধারী) কোইপি ( কোনও ) অর্থঃ ( পদার্থ ) তু (পাদপূরণার্থক ) ন অন্থভূম্নতে 
( উপলব্ধ হয় না )॥ ৫৮২ 

অনুবাদ শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন,--ন্থৃযুণ্ডিসময়ে সমস্ত পদার্থ [ কারণে ] 
লয় প্রাপ্ত হইলে, এ জগতে শুন্ত ব্যতীত আর কোন বস্ত উপলব্ধ হয় না; যদি 
শূন্ঠই আত্মা না হইল, তদপেক্ষা অন্ত 'আত্মা” এই নামধারী কোন পদার্থই অনু- 
ভুত হয় না॥ ৫৮২ 

যগ্স্তি চাত্বা কিষু নোপলভ্যতে 

সৃপ্তৌ যথা তিষ্ঠতি কিং প্রমাণম্। 
কিংলক্ষণোহসৌ স কথং ন বাধ্যতে 

প্রবাধ্যমানেষহমাদিষু খ্য়ম্ ॥ ৫৮৩ 
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অন্বয়। যদি চ (যদ্যপি ) আত্মা (স্বরূপ ) অস্তি ( আছে )[ তহিসতবে ] 
কিমু (কেন ) ন উপলভাতে (জানা যায় না)? স্ুপ্তৌ (্ুযুণ্তিকালে ) যথা 
(যেরূপে ) তিষ্ঠতি (বিদ্যমান থাকে )[ তত্রশ্তাহাতে ] কিৎ (কি) প্রমাণম্ 
(গ্রমিতির কারণ)? অসৌ ( এই আত্মা ) কিংলক্ষণঃ (কিরূপ লক্ষণবিশিষ্ট )? 
অহমাদিযু ( অহঙ্কার প্রভৃতি ) প্রবাধ্য-মানেষু ( বাধিত হইলে ) সঃ (সেই আত্মা) 
স্বয়ং ( নিজে ) কথং (কিরূপে ) ন বাধ্যতে (বাধিত হয় না )?॥ ৫৮৩ 

অন্থবাদ। যদি আত্মার অস্তিত্ব থাকে, তবে কেন উহা উপলব্ধ হয় না? 
গুযুপ্তিকালেও যে আত্মা থাকে, তাহার প্রমাণ কি? আত্মার লক্ষণ কি? 

অহঙ্কার প্রভৃতি বাধিত হইলেও আত্মা স্বয়ং কেন বাধিত হয় না? ৫৮৩ 

এতৎ সংশয়জাতং মে হুদয়গ্রন্থিলক্ষণম্ । 

ছিন্ধি যুক্তিমহাখড়গধারয়। কৃপয়। গুরো *% ॥ ৫৮৪ 
অন্বয়। গুরো ! (হে গুরো !) মে (আমার) হৃদয়-গ্রন্থিলক্ষণৎ ( অস্তুঃ- 

করণের গাইটরূপ ) এতৎ সংশয়জাতং ( এই সন্দেহগুলি ) কৃপয়৷ ( দয়া-পরবশ 
হইয়! ) বুক্তিমহাগডগধ।রয়া৷ ( সিদ্ধাস্তরূপ মহাখড়েগর ধারের দ্বারা) ছিন্ধি 
€ ছেদন করুন, দূর করুন )॥ ৫৮৪ 

অনুবাদ । হে গুরে1! আপনি কুপা-পরবশ হইয়া, আমার অন্তঃকরণের গ্রন্থি 
( গাইট )-রূপ এই সন্দেহ-সমুদায় যুক্তিরূপ মহাখড়েগর ধার দিয়া ছেদন করুন। 
[ যুক্তি দ্বারা আমার হৃদয়ের সংশয় দূর করুন ]॥ ৫৮৪ 

গুরু$-_ 

অতিসুন্ষমতরঃ প্রশ্নস্তবায়ং সদূশো। মত) । 
সন্ষঘার্থদর্শনং সুন্দনবুদ্ধিঘ্বেৰ প্রদৃশ্যতে ॥ ৫৮৫ 

অশ্বয়। অয়ং ( এই ) অতিনুক্ষ্তরঃ ( অত্যন্ত গভীর ) প্রশ্নঃ (জিজ্াসা) তব 
( তোমার ) সদৃশঃ ( তুল্য, যোগ্য ) মতঃ (সম্মত); [কারণ] সুঙ্সবুদ্ধিযু এব 

( তীক্ষ বুদ্ধিতেই ) সুঙ্ষার্থদর্শনং (হুচ্ষ্ম পদার্থের জ্ঞান) প্রদৃশ্ততে (দুষ্ট হয়) ৫৮৫ 

অনুবাদ । 'এই অত্যন্ত হুঙ্ষ প্রশ্ন তোমার যোগ্যই বটে, [কারণ] নুক্ষ- 
পদার্থের জ্ঞান হুম্বুদ্ধি ব্যক্তিগণেতেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫৮৫ 

শৃণু বক্ষ্যামি সকলং যদ্যৎ ৭ পৃষ্টং ত্বয়াধুন! | 
রহস্তং পরমং সুন্ষনং জ্ঞাতব্যঞ্চ মুযুক্ষুভিঃ ॥৫৮৬ 

অনস্থ। ত্বয়! ( তোম! কর্তৃক ) অধুনা ( এখন ) সুঙ্মং ( ছরবগাহ ) মুমুক্ষু- 
ভিন্চ ( এবং মুমুক্ষগণ কর্তৃক ) জ্ঞাতব্যৎ ( বোদ্ধব্য ) চ ( এবং ) পরমৎ (শ্রেষ্ঠ ) 

৯ মহাশঙধারয়। ইতি কেছিৎ পঠস্তি। 
1 যদ্যৎ পৃষটন্্য়াধুন! ইতি সত্যপাঠঃ।. 



£ 

সর্ধবেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | ২১৩ 

রহন্তং ( গুহ বিষয় ) যদ ষদ্ (যাহা যাহ! ) পৃষ্টং ( জিজ্ঞাসিত হইয়াছে ), সকলং 
(তাহা সমন্তই ) কক্ষ্যামি (বলিব ), শৃণু (তুমি শ্রবণ কর )। ৫৮৬ 

অন্থবাদ। তুমি এখন হুক্ষ, মুক্তিকামীদিগেরও জ্ঞাতব্য যে সমুদায় অতীব 
গুহ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সেই সমস্ত আমি বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৫৮৬ 

শূহ্যবাদ-নিরাসঃ। 
বুদ্ধযাদি সকলং স্প্তাবনুলীনং স্বকারণে | 

অব্যক্তে বটবদ্বীজে তিগ্তত্যবিকৃতাত্মন! ॥ ৫৮৭ 
অন্বয়। স্থপ্তো ( স্থযুপ্তিকালে ) বীজে, বটবৎ ( বটবৃক্ষের স্ায় ) স্বকারণে 

(নিজের উপাদান কারণে ) অব্যক্তে (মায়ায় ) অন্ুলীনৎ ( লয়প্রাপ্ত ) বুদ্ধ্যাদি 
(বুদ্ধি প্রভৃতি ) সকলম্ ( সমস্ত পদার্থ ) অবিক্কতাত্মনা (অবিকৃতভাবে ) তিষ্ঠতি 
(থাকে )॥ ৫৮৭ 

অন্ুবাদ। বীজে যেমন বটবৃক্ষ অব্)ক্তভাবে নিহিত আছে, সেইরূপ 
্যুপ্তিকালে বুদ্ধিপ্রভূতি সমস্ত পদার্থ স্বকীয় উপাদানকারণ মায়ায় লীন হইয়া 
অবিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে ॥ ৫৮৭ 

তিষ্ঠত্যেব স্বরূপেণ ন তু শৃন্তায়তে জগৎ | . 
কচিদস্কুররূপেণ কচিদৃবীজাত্মনা বটঃ। 

কার্য্যকারণরূপেণ যথ। তিষ্ঠত্যদস্তথ! ॥ ৫৮৮ 
অন্বয়। জগৎ (প্রপঞ্চ) স্বরূপেণ (নিজরূপে ) ভিষ্ঠত্যেব (নিশ্চয়ই আছে ) 

ন তু শুন্তায়তে ( পরস্ত অসংপ্রতিভাস হয় না ), যথা (যেমন ) বটঃ ( বটবুক্ষ ) 
কচিৎ (কোন স্থানে ) অস্কুররূপেণ € অস্কুরভাবে ) ক্কচিৎ (কোথায়ও) বীজাত্মনা 
( বীজরূপে ), তথা (সেইরূপ) অদঃ ( এই--জগৎ) কাধ্যকারণরূপেণ ( কার্য্য- 
রূপে, কারণরূপে ) তিষ্ঠতি (থাকে )॥ ৫৮৮ ৃ 

অনুবাদ । জগৎ স্বীয়রূপে বিদামান রহিয়াছে, [কখনও ] ইহা শুন্তরূপে 
প্রতীয়মান হয় না; যেমন বটবৃক্ষ কোথায়ও অস্কুররূপে, কোথায়ও বা বীজরূপে 
অবস্থান করে, সেইরূপ এই জগৎ [ কখনও ] কাধ্যরূপে ( ব্যক্তন্ধপে )[ কখনও 
ঝ] কারণরূপে ( অব্যক্তভাবে ) বিদ্যমান থাকে ॥ ৫৮৮ 

অব্যাকৃতাত্সমনাবস্থাং জগতে। বদতি শ্রুতিঃ | 

হুুপ্ত্যাদিষু তন্তেদং তগ্যব্যাকৃতমিত্যসৌ ॥৫৮৯ 
অন্থয়। তহি (তবে-_-উৎপত্তির পুর্বে ) [জগৎ ] অব্যাকৃতম্ (নাম ও 

রূপের দ্বারা বাক্ত ছিল না) ইতি ( ইহ! ) অসৌ (সেই) শ্রুতিঃ € বেদ ) অব্যা- 
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কতাত্মনা (অনভিব্যক্তভাবে) জগতঃ (প্রপঞ্চের ) অবস্থাং (পরিণাম বিশেষ ) 
সুযুপ্ত্যাদিষু (স্থুপ্তি প্রভৃতি সময়ে) তত্তেদৎ (অবস্থা-বিশেষ) ব্দতি বেলেন) ॥ ৫৮৯ 

অন্থবাদ। “এই জগৎ উৎপত্তির পুর্বে নাম ও রূপের দ্বারা অনভিব্যক্ত 

ছিল*__এই শ্রুতি অব্যারুতভাবে জগতের অবস্থা এবং সুযুপ্তি গুভূতি সময়ে 
তাহার ভেদ বলিয়! থাকেন ॥ ৫৮৯ 

ইমমর্থমবিজ্ঞায় নির্ণীতং শ্রুতিযুক্তিভিঃ | 
জগতো দর্শনং শূন্তমিতি প্রাহুরতদ্বিদঃ ॥৫৯০ 

অন্বয়। অতর্দবিদঃ (জগতের অব্যক্ত অবস্থা! যাহার! জানে না, তাহারা ) 
ইমম্ ( এই ) অর্থম্ ( অভিধেয় ) অবিজ্ঞায় (না জানিয়1 ) শ্রতিযুক্তিভিঃ (বেদ 
ও তর্কের দ্বার ) নির্ণীতৎ (স্থিরীকৃত ), জগতঃ ( প্রপঞ্জচের ) দর্শন (জ্ঞানকে ) 

শৃন্যম ( অসৎ) ইতি (ইহা) প্রাঃ (বেলেন )॥ ৫৯০ 
জনুবাদ। অনভিজ্ঞগণ এইরূপ অর্থ পরিজ্ঞাত না হইয়! শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা 

নিরূপিত [ এই ] জগতের দর্শন (প্রত্যক্ষ ) কে শুন্ত বলিয়া থাকে ॥ ৫৯০ 

নাসতঃ সত উৎপততিঃ. আয়তে ন চ দৃশ্যতে | 
উদ্দেতি নরশুঙ্গাৎ কিং খপুষ্পাৎ কিং ভবিষ্যাতি ॥৫৯১ 

অন্থয়। অসতঃ (শৃন্ত হইতে ) সতঃ ( সদস্তর ) উৎপত্তিঃ (জন্ম) ন শ্রয়তে 
(শ্রুত হয় না.)ন চ দৃশ্ততে (এবং দৃষ্ট হয় না), নরশূঙ্গাৎ (মন্ুষ্ের শৃঙ্গ 
হইতে )কিং (কি) উদেতি (জন্মিয়া থাকে)? খ-পুষ্পাৎ (আকাশ-কুস্থুম 
হইতে ) কিৎ (কি) ভবিষ্যাতি (হইয়া থাকে )? ॥ ৫৯১ 

অন্ুবাদ। অসৎ (অবস্ত) হইতে সতের (বস্তুর) উৎপত্তি শুনিতে 
পাওয়া! যায় না অথবা দেখিতে পাওয়া যায় না। নরশূঙ্গ ও আকাশ-কুনুম 
হইতে কোন বস্ত জন্মিয়া থাকে? ॥ ৫৯১ 

প্রভবতি নহি কুস্তোহবিদ্ধমানে মুদশ্চেৎ 
প্রভবতু সিকতায়৷ বাথবা বারিণো বা। 

ন হি তবতি চ তাভ্যাং সর্ধবথা কাপি তম্মাদ্ 
যত উদয়তি যোহর্ধেইস্ত্যত্র তস্ত স্বভাব? ॥৫৯২ 

অন্থয়। হি (নিশ্চিত ) অবিদ্যমানঃ (পূর্বে থাকে না এরপ ) কুস্তঃ (ঘট) 
মৃদঃ (মৃত্তিকা হইতে ) ন প্রভবতি ( উৎপন্ন হয় না ) চেৎ (যদি__যদি অবিদ্য- 
মান ঘট মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়, তবে ) সিকতায়াঃ ( বালুকা হইতে ) বা 
( বিকল্পে ) অথবা (কিংবা ) বারিণঃ (জণ হইতে )বা (বিকল্পে ) প্রভবতু 
( উৎপন্ন হউক ), তাভ]াঞ্চ (সিকতা৷ ও বারি হইতে ) সর্বথা ( সর্বপ্রকারে ) 
কবাপি ( কোথায়ও ) ন ভবতি (হয় না)হি (নিশ্চিত), তল্মাৎ ( অতএব) 
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যঃ (যে) অর্থঃ (বস্ত-) যতঃ (যাহা হইতে) উদয়তি (উৎপন্ন হয়) অত্র 
(ইহাতে ১ তন্ত (তাহার) শ্বভাবঃ (শক্তি) অস্তি ( আছে )॥ ৫৯২ 

অনুবাদ । ঘট যদি মৃত্তিকায় অব্যক্তভাবে না থাকে, তাহা হইলে কখনই 
মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয় না; যদি না থাকিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে 
বালুকা কিৎব। জল হইতে ঘট উৎপন্ন হউক; বালুক! এবং জল হইতে ঘটের 
উৎপত্তি কোথায়ও ত দেখা বায় না, অতএব যে বস্তু (ঘটাদি ) যাহা (মৃত্তিকা) 
হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাতে তাহার স্বভাব (শক্তি, অনাগতাবস্থা ) বিদ্যমান 
মাছে ॥ ৫৯২ 

অন্যথ! বিপরীত স্তাৎ কার্্যকারণলক্ষণম্ | 

নিয়তং সর্ববশাস্ত্েধু সর্বলোকেষু সর্ববতঃ ॥ ৫৯৩ 

'মন্বয়। অন্তথ! (ইহা ভিন্ন যদি অন্তরূপ বল! হয়, অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তুর 
স্বভাব থাকে, সে তথ! হইতে উৎপন্ন হয়__-একথ যদি স্বীকার না কর, তাহা 
হইলে ) বিপরীতৎ ( বিপর্যযয় অর্থাৎ মুত্তিকা হইতে দধি এবং ছৃগ্ধ হইতে ঘট 
উৎপত্তি ) স্তাৎ (হয় ), সর্ধতঃ (সকল সমস ) সর্বশাস্ত্রেযু ( সমস্তশান্ত্রে) [ চ-_ 

এবং ] সর্ধলোকেষু (সমস্ত লোকের মধ্যে) কাধ্যকার্ণলক্ষণৎ (কার্য এবং 
কারণ ) নিয়ত (অব্যভিচরিত-_অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হইবে, দুগ্ধ 
হইতে নহে; ছুগ্ধ হইতে দধি উৎপন্ন হইবে, মুত্তিকা হইতে নহে-_এইরূপ 
বাধাবাধি আছে ১॥ ৫৯৩ 

অনুবাদ । যাহাতে ষে বস্ত্র স্বভাব বিদ্যমান আছে, সে তাহা হইতে 
উৎপন্ন হয়--ইহা অস্বীকার করিলে বিপরীত হইবে অর্থাৎ হপ্ধ হইতে ঘট 
এবং মুত্তিকা হইতে দধি উৎপন্ন হইবে ). সকল সময়ে সমস্ত শাস্ত্রে এবং সমস্ত 
লোকে কার্য্য ও কারণ নিয়ত রহিয়াছে ॥ ৫৯৩ 

কথমসত; সজ্জায়েতেতি শ্রুত্য। নিষিধ্যতে । 

অসতঃ সঙ্জননং নো ঘটতে মিখ্যেব শুন্যশব্দার্ঘ; ॥ ৫৯৪ 
অন্যয়। অসতঃ (শূন্ত হইতে) সৎ (বস্তু) কথং (কিরূপে) জায়েত 

(জন্মে) [ অর্থাৎ অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতেই পারে না) ইতি ( ইহা) 
শ্রত্যা (শ্রুতিকর্তৃক ) নিষিধ্যতে (অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি নিষিদ্ধ হই- 
তেছে ) [ তম্মাৎসসেই জন্ত ] অসতঃ এব (শৃন্ত হইতেই ) সঙ্জননৎ ( সঘ্স্তর 
উৎপত্তি ) নে৷ ঘটতে (হয় ন1) শৃন্তপদার্থঃ (শুন্য নামক যে পদার্থ) মিথ্যা 
(কিছুই নহে )॥ ৫৯৪ 

অনুবাদ। অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে এই শ্রুতি অসৎ হইতে 
সতের উৎপত্তি নিষেধ করিতেছেন, অতএব অসৎ হইতে সদ্বস্তর উৎপত্তি হয় 
শা, শৃন্যনামক পদার্থ মিথ্যাই ॥ ৫৯৪ 
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অব্যক্তশব্দিতে প্রাজ্জে সত্যাত্মন্থত্র জাগ্রতি। 
কথং সিধ্যতি শৃন্তত্বং তন্ত ভ্রাস্তশিরোমণে ॥৫৯৫ 

অন্থয়। ভ্রাস্তশিরোমণে (হে অজ্ঞান-শিরোমণে ) আন্যত্র (অন্য সময়ে_ 

্যুণ্তিকালে ) অব্যক্তশব্দিতে ( অব্যক্তসংজ্ঞক ) প্রাজ্ঞে (জীব, আত্মা! ) জাগ্রাতি 
সতি ( বিদ্যমান থাকিলে, প্রবুদ্ধ থাকিলে ) তস্ত ' (তাহার--প্রাজ্জের ) শুন্ত্বং 
(অসত্তা ) কথং (কিরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় )॥ ৫৯৫ 

অনুবাদ । হে অজ্ঞানশিরোমণে ! সুযুপ্তি-সময়ে অব্যক্তসংজ্ঞক প্রাজ্ঞ প্রবুদ্ধ 
থাকিতে তাহার শূন্তত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে ? ॥ ৫৯৫ 

সুযুপ্তো শুন্যমেবেতি কেন পুংসা তবেরিতমূ । 
হেতুনানুমিতং কেন কথং জ্ঞাতং ত্বয়োচ্যতাঁম্ ॥ ৫৯৬ 

অন্বয়। স্মুযুপ্তো (স্ুযুণ্রিসময়ে ) শৃন্তমেব ( নিশ্চয়ই কিছু থাকে না) ইতি 
( ইহা) কেন পুংসা (কোন্ পুরুষ কর্তৃক) তব (তোমার সম্বন্ধে) ঈরিতম্ 
(কথিত হইয়াছে), কেন হেতুনা (কোন্ লিঙ্গদ্বারা ) অনুমিতৎ ( অনুমান 
করা হইয়াছে) কথৎ (কিরপে) জ্ঞাতং (€ বিদিত ) ত্বয়।৷ (তোমা কর্তৃক ) 
উচ্যতাম্ (কথিত হউক )॥ ৫৯৬ 

অনুবাদ । সুযুপ্তিকালে কেবল শুন্ত থাকে একথা কে তোনাকে বলি- 
ফ্লাছে? তুমি কোন্ হেতুদ্বারা অনুমান করিলে এবং কিরূপে বা জানিলে, 
তাই আমাকে বল ॥ ৫৯৬ 

ইতি পুষ্টো মুঢ্ুতমে! বদিষ্যতি কিমুতরম্ | 
নৈবানুরূপকং লিঙ্গং বক্ত| ব৷ নাস্তি কশ্চন | 

সুবুপ্তিস্থিতশৃন্যন্ত বোদ্ধা কোহন্বাত্মবনঃ পরঃ ॥৫৯৭ 
অন্বয়। ইতি (এইরূপ-_পুর্বেক্তরূপ ) পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিত ) মূঢ়তমঃ 

( অত্যন্ত অজ্ঞ ) কিং (কি) উত্তরৎ (প্রতুত্তর, জবাব ) বদিষ্মৃতি ( বলিবে ১, 
অনুরূপকৎ ( অন্ুরূপ,_-সদৃশ ) লিঙ্গৎ (হেতু) নৈব (কখনই নাই) কশ্চন 
(কোন) বক্তা (বাচক) বা (কিংবা) নাস্তি (নাই), সুযুপ্ডিস্থিত শৃন্্ 
(নুযুপ্ডিকালে বিদ্যমান শৃন্তের ) বোদ্ধা (জ্ঞাত ) আত্মনঃ (আত্মা! হইতে ) 
পরঃ (অন্ত ) কঃ (কে) অন্ন? ( অন্গগত আছে ?) ৫৯৭ 

অন্ুবাদ। এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া অত্যন্ত মোহান্ধ ব্যক্তি কি উত্তর প্রদান 
করিবে? অনুরূপ কোন হেতু নাই কিংব! তাদৃশ কোন বক্তাও নাই, স্বযুপ্তি 
কালে বিদ্যমান শৃন্তের জ্ঞাতা আত্মা হইতে অন্ত কে হইতে পারে ? ॥ ৫৯৭ 

স্বেনাত্মভূতং স্বয়মেব বক্তি 
বস্প্তিকালে স্থিতশৃন্যভাবমূ। 
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তত্র স্বসত্তামনবেক্ষ্য মৃঢঃ 

স্বন্াপি শৃন্যত্ময়ং ব্রবীতি ॥ ৫৯৮ 

অন্বয়। [ জনঃ-লোক ] শ্বন্তপ্িকালে (স্বকীয় ন্ুধুণ্ডি-সময়ে ) শ্বেন ( নিজ- 

কর্তৃক ) অনুভূতৎ (জ্ঞাত ) স্থিত-শৃণ্ঠভাবং ( বিদ্যমান শৃন্ত্ব ) ন্বয়মেব (নিজেই ) 

বক্তি (বলে ), তত্র (সেই সময়ে ন্যুণ্তিকালে ) অয়ং (এই) মুড়ঃ (অজ) 

স্বন্াপি (নিজেরও ) সত্তাম্ (অস্তিত্ব ) অনবেক্ষ্য (ন1 জানিয়া) শূন্তত্বং (অভাব 

রূপত্ব--অসত্ব ) ব্রবীতি ( বলে )॥ ৫৯৮ 

অনুবাদ। লোকে ্বয়ং স্বকীয় ন্ুুপ্তি-দময়ে নিজে যাহা অনুভব করে, 

তাহাকেই বিগুমান শৃন্তভাবই বলিয়া! থাকে। তৎকালে অজ্ঞলোক নিজের 

অন্তিত্বকে জানিতে না পারিয়া কেবল শৃণ্তত্বের কথাই বলে * ॥ ৫৯৮ 

অবেচ্মানঃ স্বয়মধ্যলোকৈঃ 
সৌধুপ্তিকং ধর্্মমবৈতি সাক্ষাৎ । 

বুদ্ধ্যাগ্যভাবস্য চ যোহত্র বৌদ্ধ 

স এব আত্মা খলু নিবিবকারঃ ॥ ৫৯৯ 
অনয়। অগ্ভলোটৈঃ (অপর লোকসমূহকর্তৃক ) অবেস্থমানঃ ( অজ্ঞারমান-- 

জাত নহে ) [আত্মা] স্বয়ং ( নিজেই ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ ভাবে ) সৌধুণ্তিকং 
(ম্থযুষ্ডিলদ্বন্ধীয়) ধর্মম্ (অবস্থা) অবৈতি (জানেন ), আন্র (এই সময়ে 
হ্বযুপ্তকালে ) যঃ (যে) চ ( সমুচ্চয়ে ) রুদ্ধ্যাগ্তভাবস্ত ( বুদ্ধি প্রভৃতির শ্রন্তত্বের ) 

বোদ্ধা (জ্ঞাতা ) সঃ এব (তিনিই ) নিব্বিকারঃ (বিকার-রহিত, একরপে 

অবস্থত ) আত্ম! ( শ্ব্বূপ ) খলু (নিশ্চিত )॥ ৫8৯ 
অনুবাদ। অপর লোক তাহাকে ("আত্মাকে )জানিতে পারে না; কিন্তু 

তিনি স্যুস্তিকালীন ধর্মকে প্রত্যক্ষভাবে জানিতে পারেন, যিনি স্থযুণ্ডতিসময়ে 
বৃদ্ধিপ্রভৃতির অভাব অবগত আছেন, তিনিই বিকারশৃন্য আত্ম! ॥ ৫৯৯ 

যস্তেদং সকলং বিভাতি মহমা তশ্ক স্বয়ংজ্যোতিষঃ 

ুর্্যস্তেব কিমস্তি ভানকমিহ প্রজ্ঞাদি সর্ববং জড়মৃ। 
পেশা সস পা পপ পাপ প পাপ পাস 

* তাৎপধ্য-_শুম্াত্মবাদী বলিয়। থাকেন--্যুপ্তি-সময়ে কেবল শৃন্ই থাকে ; সুতরাং 
শৃন্ই আত্মা। কিন্ত স্রযুপ্তিকালে শুহ্যই থাকে অর্থাৎ আর কিছুই থাকে না_ইহা থে 
অন্তব করিতেছে, তাহ। শৃন্ত হইতে ভিন্ন। তাহা হইলে, শুন্তের অনুভবিতাকে আত্ম। বল! 
যায়। মুঢব্যক্তি বুদ্ধি প্রসতির অভাবকে জানিয় “কেবল শৃন্ত থাকে” এই কথা বলে; কিন্ত 
উবু অনুভবিতাকে জানিতে পারে না। অতএব এই শুম্তকে যে অনুভব করে, 

আল্মা। 

০৩ 
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ন হার্কস্ত বিভাসকং ক্ষিতিতলে দৃষ্টং তথৈবাত্মনো / 
নান্তঃ কো ইপ্যন্ুভামকোহনুভবিতা নাতঃ পরঃ কশ্চন ॥ ৬০০ 

জন্বয়। যন্ত (বাহার ) মহুপা! (তেজের দ্বারা) হ্দং (এই-দৃষ্তমান) 

সকলং (সমস্ত বন্ত ) বিভাতি ( প্রকাশিত হইতেছে ) শ্বয়ংজ্যোতিষঃ (ন্বপ্রকাশ) 

তশ্ত ( তাহার---আত্মার ) হুর্ধ্যন্ত ইব ( তপনের স্তায়) ইহ ( এই সংসারে") 

কিং (কি) ভাদকম্ (প্রকাশক ) অন্তি ( আছে) প্রজ্জাদি (জ্ঞান গ্রস্ৃতি ) 

সর্বং ( সমস্তপদার্ঘ ) জড়ং (অচেতন )1ি (যেহেতু ) ক্ষিতিতলে ( পৃথিবীতে ) 

অর্কন্ড (সুর্য্যের ) বিভাসকৎং (প্রকাশক ) ন দৃষ্টং (দেখা যায় না) তথা এব 

(সেইরূপই ) আম্মনঃ (আত্মার) অন্তঃ (অপর) কোহপি (কোনও) 

অন্থভাসকঃ (প্রকাশক ) ন (নাই), অতঃ (আত্ম হইতে) পরঃ ( অপর) 

কশ্চন (কোন) অন্থভবিতা (বোদ্ধ! ) ন( নাই )॥ ৬৯০ 
অনুবাদ। যাহার তেজঃ দ্বার এই পরিদৃশ্বমান সমস্ত জগৎ প্রকাশিত 

হইতেছে, সুর্যোর স্তায় স্বয়ংপ্রকাশ সেই আত্মার কি অন্ত প্রকাশক থাকিতে 
পারে? বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বস্তই জড় [তাহাদের প্রকাশক একমাত্র 
আত্ম! ], পৃথিবীতে যেমন সুর্যের কোন প্রকাশক দুষ্ট হয় না, সেইরূপ আত্মার 
কেহ প্রকাশক নাই, এবং আত্মা ভিন্ন অনুভবিতাও আর কেহ নাই ॥ ৬০, 

যেনানুভূয়তে সর্ববং জাগ্রৎন্বপ্রস্থযুণ্তিষু । 

বিজ্ঞাতারমিমং কে নু কথং ৰেদিতৃম্তি ॥ ৬০১ 
অহ্থয়। যেন (যে আত্মা কর্তৃক) জাগ্রৎস্বপ্রস্থযুপ্ডিযু (জাগরণ, শ্বপ্ন 

ও গভীর নিপ্রাকালে ) সর্বম্ ( সমস্ত) অনুহ্থ়তে (জ্ঞাত হয়) কঃ (কে) 
(প্রশ্নে) ইমং (এই) বিজ্ঞাতারং (জ্ঞাতাকে ) কথং (কিরূপে) বোঁদতুম্ 
(জানিতে ) অহৃতি (পারে) ॥ ৬০১ 

অন্ুবাদ। বিনি জাগ্রত, শ্বপ্প এবং স্ুযুণ্তিনময়ে সমস্ত বস্ত অনুভব করিয়া 
থাকেন, কে কিরূপে এই জ্ঞাতাকে জানিতে পারে ? ॥ ৬০১ 

সর্বস্ দাহকো বহ্রির্বক্বের্নান্যোহস্তি দাহকঃ। 
যথা তথাত্মনো জ্ঞাতুজ্াতা কোহপি ন দৃশ্ঠতে ॥ ৬৯২ 

অন্বয়। যথ! (যেমন ) বহিঃ (অগ্নি) সর্বন্ত (সমস্ত বস্তর) দাহকঃ 

(দ্দাহকর্ত! ), [পরস্ত ] বন্ধেঃ ( অগ্নির) আন্তঃ ( অপর ) দাহকঃ (দাহকারী) 
নাস্তি (নাই), তথ (সেইরূপ) জ্ঞাতৃঃ (সমস্ত বিষয়ের বোদ্ধ! ) আত্মনঃ 

মাতার ) জঞাতা (বোদ্ধা) [ অন্ঠঃ-অপর ] কোহপি (কেহও ) ন দৃ্বতে 
(দুষ্ট হয় না)॥ ৬০২ 
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|. অনুবাদ । যেমন অপ্পি সমস্ত বস্তকে দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্ির দাহক অন্ত 
কেহ নাই, সেইরূপ আত্মা সকলের জাতা, আত্মার ভ্ঞাতা আর কেহ নাই ॥ ৬০২ 

উপলভ্যেত কেনায়ং হ্থ্যপলব্ধা স্বয়ং ততঃ 

উপলব্ধ্যস্তরাভাবান্নীয়মাত্মোপলভ্যতে ॥ ৬০৩ 
অন্থয়। অয়ং (এই আত্মা) কেন (কোন্ পুরুষ কর্তৃক) উপলভ্যেত 

(জ্ঞাত হন) ছি (যেহেতু) স্বয়ং (নিজে) উপলব্ধ! (জ্ঞাতা ), ততঃ (দেই 

জন্ত ) অয়ম্ (এই) আত্ম! (স্বরূপ) উপবন্ধাত্তরাভাবাৎ (অন্ত উপলব্ধি 
অর্থাৎ জ্ঞানের অভাববশতঃ ) ন উপলভ্যতে (জ্ঞাত হন না )॥ ৬০৩ 

অন্ুবাদ। এই আত্মাকে কে উপলব্ধি করিবে? কারণ আত্মা শ্বয়ংই 

বোদ্ধা, অতএব অন্য উপলব্ধির ( উপলন্ধার ) অভাববশতঃ আত্ম! কাহারও 
ভ্ানের বিষয় হন না॥ ৬০৩ 

বুদ্ধ্যাদিবেগ্যবিলয়াদয়মেক এব 

স্বপ্তৌ ন পশ্যতি শৃণোতি ন বেত্তি কিঞ্িৎ। 

সৌধুণ্তিকম্ত তমপঃ ব্বয়মেব সাক্ষী 

তৃত্বাত্র তিষ্ঠতি স্থখেন চ নিধ্বিকল্পঃ ॥ ৬০৪ 
অন্বয়। অয (এই আত্মা) একঃ এব (অদ্বিতীয়ই ) বুদ্ধযাদিবেস্ত- 

বিলয়াৎ (বুদ্ধি, মনঃ, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রহৃতি জ্ঞেয় বস্তর কারণে লয়বশতঃ) 
স্প্তৌ (্থযুণ্িকালে ) কিঞ্চিৎ (কিছু)ন পশ্ততত (দেখেন না) [নচ] 
শৃণোতি (শ্রথণও করেন না) নবেতি (জানেন না), অত্র(এই অবস্থায়) 

সৌষুপ্ত্কন্ত (ন্যুপ্তি-সন্বন্ধীয়) তমসঃ ( অজ্ঞানের ) সাক্ষী (ব্রা) তৃত্ব! 
(হইয়া) নিব্বিঞল্পশ্চ (এবং সংকল্প-বিকল্প-বিহীন হইয়! ) স্থখেন (ছঃখহীন 
অবস্থান ) তিষ্ঠতি ( বিস্কমান থাকেন )॥ ৬০৪ 

অনুবাদ। নুুপ্তিকালে বুদ্ধি, মন$, দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কারণে বিলীন 
হওয়ায়, একমাত্র আত্ম! কিছুই দেখেন না, শ্রবগ করেন না এবং জানেন 
না। এই অবস্থায় আত্মা স্বয়ং নুযুপ্তিকালীন অঞ্ঞানের সাক্ষী থাকিন্না বিকল্প- 

শৃন্ত হইয়! স্থুথে অবস্থান করেন ॥ ৬৯৪ 

থযুপ্তাবাত্মমদূভাবে প্রমাণং পণ্ডিতোতমাঃ। 

বিছুঃ স্বপ্রত্যভিজ্ঞীনমাবালবৃদ্ধসম্মতম্ ॥ ৬০৫ 

অহয়। পঞ্ডিতোত্তমাঃ (বুধশ্রেষ্ঠগণ ) স্তুযুণ্তো (ন্ববুস্তিকালে ) আত্ম- 
সন্তাবে ( আত্মার অস্তিত্বে) আবালবৃদ্ধসম্মতৎ (বাপক হইতে বুদ্ধ পর্যযক্কের 
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"অভিমত ) গ্বগ্রত্যভিজ্ঞানং (নিজের প্রত্যভিজ্ঞা--অর্থাৎ যে আমি দেখিয়াছি 
সেই আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ স্বকীয় অবাধিত প্রত্যভিজ্ঞানে ) প্রমাণ, 
(প্রমিতিকরণ ) বিছুঃ (জানেন )॥ ৬০৫ 

অন্ুবাদ। প্রধান প্রধান পণ্ডিতের! হুষুণ্তিসময়ে আত্মার অস্তিত্বে বালক 
হইতে বুদ্ধ পর্যযস্ত সকলের অভিমত নিজের প্রত্যভিজ্ঞাকে প্রমাণ বলিয়৷ 

থাকেন ॥ ৬০৫ 

প্রত্যভিজ্ঞায়মানত্বাল্লিঙ্গমাত্রানুমাপকমৃ। 

স্মর্য্যমীণস্য সদ্ভাবঃ স্থখমস্বীপ্সমিত্যযম্ ॥ ৬০৬ 

অন্বয়। [ আত্মনঃ- আত্মার ] প্রত)ভিজ্ঞায়-মানত্বাৎ (যে আমি দেখিয়া 

ছিলাম, সেই আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞাবশতঃ ) [ আত্মতত্বং.. 
আত্মস্বরূপ ] লিঙ্গমাত্রান্থমাপকৎ ( হেতুমাত্রদ্বার! বোধক হয় ) [ অহংস্মআমি ] 
ন্থথং (স্থথে) অস্বাগ্সং (নিদ্রা গিয়াছিলাম ) ইতি (রইরূপ) ন্মর্ধ্যমাণন্ত স্েতি- 
বিষয়ীভূত বস্তুর) অয়ং (এই) সদ্ভাবঃ ( অস্তিত্ব )[গ্তায়তে্জানা যায় ] ॥ ৬০৬ 

"অন্ুবাদ। আত্মার প্রত্াযভিজ্ঞ! হয়, এবং হেতু দ্বারা আত্মার অনুমান হয়? 
আমি সুখে নিদ্র! গিয়াছিলাম,__-এইরপে ম্মর্ম্যমাণ বস্তুর অন্তিতা৷ অবগত হওয়! 
যার ॥ ৬০৬ 

পুর[নুভূতো নোচেৎ তু স্মতেরনুদয়ো ভবেৎ। 

ইত্যাদিতর্কযুক্তিশ্চ সন্ভাবে মানমাত্বনঃ ॥ ৬০৭ 

অন্বর। চেং(যদি)তু (কিন্তু) পুবা (পুর্বে) নো অন্ুভূতঃ ( অজ্ঞাত) 
[তহি--তাহা হইলে ] স্থৃতেঃ ( স্মরণের ) অচ্দয়ঃ ( অনুখিতি ) ভবেৎ হইত ), 

ইত্যাদিতর্ক-যুক্তিশ্চ (এইরূপ তর্কের যোজনাও ) আত্মনঃ ( জস্িি/ সভার 
অস্তিত্বে) মানম্ (প্রমাণ) ॥ ৬০৭+ 

অন্ুবাদ। পূর্বে যদি আত্মার অনুভব না থাকিত, তাহ। হইলে কখনই 
তদ্ধিষয়ে স্থৃতি হইতে. পারিত না এইরূপ তর্কযুক্তিও আত্মার অস্তিত্বে 
প্রমাণ ॥ ৬৬৭ 

যত্রাত্মনোহকাম যিতৃত্ববুদ্ধিঃ 
স্বগ্নানপেক্ষাপি চ তু সুষুণ্তম্ ৷ 

ইত্যাত্মসদ্ভাব উদীর্ধ্যতেহত্র 
শ্রুত্যাপি তম্মাচ্ছ তিরত্র মানম্ ॥ ৬০৮ 

অবয়। যত্র (ঘষে অবস্থায়) আত্মনঃ (আত্মার) অকাময়িতৃত্ববুদ্ধি 
আমি কামনাবান্ হত্যাদিরূপজ্ঞান থাকে না) অপিচ স্বপ্লানপেক্ষা. (এবং 
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বগ্রকে অপেক্ষাও করে না) তৎ (সেই) শ্বযুগ্তম্ (নুযুণ্তি ), ইতি ( এইরূপ ). 
ক্রত্য! অপি (শ্রুতিকর্তৃকও ) অত্র (ন্ুষুপ্তিকালে ) আত্মসন্তাবঃ আত্মার অগ্তিত্ব) 
উদীর্ধ্যতে ( কথিত হয়) তম্মাৎ (সেইজন্ত ) অত্র (আত্মার অন্তিত্বে ) শ্রুতিঃ 
(বেদ ) মানম্ (প্রমাণ )॥ ৬৯৮ 

অন্ুবাদ। যে অবস্থায় আত্মার "আমি কামনাবান্ঠগ এইনপ 
জ্ঞান থাকে না এবং ন্বপ্রের অপেক্ষা করে না, তাহাকে স্ুযুপ্তি বলে। 
এবংবিধ শ্রুতিও স্থযুপ্তিকালে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া! থাকেন; ম্থুতরাং 
আম্মার অস্তিত্ে শ্রুতিও প্রমাণ ॥ ৬০৮ 

অকাময়িতৃতা স্বপ্রাদর্শনং %* ঘটতে কথমৃ। 
অবিদ্যমানস্য তত আত্মাস্তিত্বং প্রতীয়তে ॥ ৬০৯ 

অন্বয়। অবিস্তমানন্ত (যে বস্ত না থাকে তাহার) অকাময়িতৃতা 
( কামনাশৃন্তত্ব ) স্বপ্নাদর্শনৎ (স্বপ্ন না দেখা ) কথং (€ কিরূপে ) ঘটতে (হয়)? 
ততঃ ( অতএব) আত্মান্তিত্বং (আত্মার সন্ভাব) প্রতীয়তে (জ্ঞাত হওয়] 
যায় ) ॥ ৬০৯ 

অন্বাদ। যদি ন্যুপ্তকালে আত্মা না থাকেন, তবে অকাম- 
ধ্িতৃতা এবং ম্বপ্নের অদর্শন1 কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব আত্মার 
অস্তিত্ব জানা যায় ॥ ৬০৯ 

এতৈঃ প্রমাপৈরস্তীতি জ্ঞাতঃ স্বাক্ষিতয়া বুধৈঃ | 
আত্মায়ং কেবলঃ শুদ্ধঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ ॥ ৬১০ 

অন্বয়। বুধৈঃ ( পঞ্ডিতগণকর্তৃক ) এটিতঃ (এই সমস্ত পূর্বোক্ত ) 
প্রমাণেঃ ( প্রমাণের দ্বারা) কেবলঃ ( অদ্বিতীয় ) শুদ্ধঃ (দৌষরহিত ) সচ্চিদা- 
ননলক্ষণঃ (নিত্যত্বজ্ঞান ও আনন্্ম্বরূপ) অয় (এই) আত্মা (শ্বরূপ) 
অস্তি( আছেন ) ইতি (ইহ) সাক্ষিতয়া (সকলের সাক্ষিরপে) জ্ঞাতঃ 
(বিদিত )॥ ৬১০ 

অনুবাদ। পণ্ডিতগণ এই সমস্ত প্রমাণের দ্বারা কেবল, শুদ্ধ, 
সচ্চিদানন্নস্বরূপ আত্মার অন্তিত্ব অবগত হইয়া তাহাকে সাক্ষিরপে 
জানেন ॥ ৬১০ 

সত্বচিত্বানন্দতা দিলক্ষণং প্রত্যগাত্মনঃ | 
কালত্রয়েহপ্যবাধ্যত্বং সত্যং নিত্যন্বরূপতঃ ॥ ৬১১ 

* স্বপ্রাদার্শনং বা পাঠ । 
1 তাৎপর্য্য__হ্ধুপ্তিকালে মদি আত্ম! বিদ্যমান না থাকেন, তবে শ্রুতিতে অকামরনিতৃত্ব 

এবং ম্বপ্নের অদর্শন প্রভৃতি সঙ্গত হইতে পারে ন1। অবিদ্যমান বস্ততে নিষেধ হইতে পারে না। 
ইসরাং তখনও আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে । 
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গুদ্ধচৈতন্যরূপত্বং চিত্বং জ্ঞানত্ঘরূপতঃ। 
অখগ্ডহুখরূপত্বাদানন্দত্বমিতীর্য্যতে ॥ ৬১২ 

অন্ব়। প্রত্/গাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মার ) সত্বচিত্বানন্দতাদিলক্ষণৎ ( সং- 

স্বরূপত! চিৎম্বরূপতা, স্তথন্বরূপতা-লক্ষণ ) নিত্যন্বরূপতঃ (সকল সময়ে শ্বরূপে 
বিস্তমান থাকে বলিয়া) কালত্রয়েইপি (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন 
কালেও ) অবাধ্যত্বং (বাধারহিতত্ব ) সত্যৎ (সত্যন্বরূপতা ), জ্ঞানম্বরপতঃ 
(জ্ঞানস্বরূপ বলিয়1) শুদ্ধটৈতন্তরূপত্বং (কেবলচেতনারপত্ব ) চিত্বং ( চৈতন্ত- 
রূপত্ব ) অথওডন্্রথরূপত্বাৎ (€ অসীম স্ুখশ্বরূপত! হেতু) আনন্ত্বম্ ( সুখরূপত্ব) 

ইতি (ইহা ) ঈর্যাতে (কথিত হয় )॥ ৬১১ ॥ ৬১২ 
অন্থুবাদ। কিন্তু আত্মার সংম্বরূপতা, জ্ঞানরূপতা ও আনন্দ-রূপতাই লক্ষণ; 

তিনি সর্বদা স্বরূপে অবস্থিত থাকায়__তিনকালেও স্বরূপের প্রচ্যুতি হয় না 
এজন্ত তাহাকে সত্য বলা বায়, জ্ঞানরূপে অবস্থিত থাকায় শুদ্ধচৈতন্যলক্ষণ 
চিৎস্বরূপতা বল! যাক এবং অথগ্-ম্থথরূপে অবস্থিত থাকেন বলিয়৷ আনন্রূপতা 

কথিত হয় ॥৬১১॥৬১২ 

অনুস্যুতাত্মনঃ সত। জাগ্রৎস্বপ্রস্থযুণ্তিষু। 
অহমস্মীত্যতো নিত্যে। ভবত্যাত্মায়মব্যয়ঃ ॥ ৬১৩ 

অন্থয়। জাগ্রৎস্বপ্ ্বযুণ্ডিযু ( জাগ্রত, স্বপ্র ও হুধুণ্ডিসময়ে ) অহম্ ( আমি) 
অন্মি( আছি) ইতি (এইরূপ ) আত্মনঃ (আত্মার ) সত! ( অস্তিত্ব) অন্ুন্থযত। 

( অন্থগত! ), অতঃ (এই নিমিত্ত) অয়ং (এই) নিত্যঃ ( অবিনাশী ) আতা 
(শ্বরূপ ) অব্যয়; ( ক্ষয়রহিত ) ভবতি (হন )॥ ৬১৩ 

অস্থবাদ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং ন্ুযুণ্তিসময়ে 'আমি আছি' এইবূপে আত্মার 
অত্িত্ব অনুন্যত ( অন্থগত ) রহিয়াছে, অতএব এই নিত্য আত্মার বিনাশ 
নাই ॥ ৬১৩ ৰ 

সর্বদাপ্যামমিত্যেবাভিন্নপ্রত্যয় ঈক্ষ্যতে । 

কদাপি নাসমিত্যস্মাদাত্মনে। নিত্যতা মতা! ॥ ৬১৪ 

অন্বন্ন । সর্বদা আপি (সকল সময়েও ) আনম (আমি ছিলাম) ইতি 
( এইরূপ ) অভিন্নপ্রত্যয়ঃ (অভির জ্ঞান) ঈক্ষাতে (দৃ্ হয়), কদাপি 
(কখনও )ন আসম্ (ছিলাম না) ইতি (এইরূপ) [প্রত্যয়ঃ--জ্ঞান, 
ন ঈক্ষাতে-দৃ্ হয় না] অন্মাৎ (এই নিমিত্ব ) আত্মনঃ € আত্মার ) নিত্য 
(ব্জবিনশ্বরত্ব ) মতা ( অভিমত )1। ৬১৪ 

অনুবাদ। “আমি ছিলাম+_-এই অভিন্নজ্ঞান সর্বদাই পরিলক্ষিত হয়, আমি 
ছিলাম না'-_এইরূপ জ্ঞান কখনও দৃই হয় না; অতএব আত্মার নিত্য 
যুক্তিযুক্ত ॥ ৬১৪ ্ 



সর্যবেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্র্থ। ২২৩ 

আয়াতান্্ গতাম্ত্ব শৈশবমুখা স্থান জা গ্রন্মুখা- 

স্ন্যা ম্বপ্যখিলান্থু বৃতিষু ধিয়ে। ছুষটাম্বদুষটাস্বপি | 
গঙ্গাভঙ্গঈপরম্পরাস্থ জলবৎ সতানুরৃতাত্বন- 

স্িষ্ঠত্যেব সদ1 স্থিরায়মহমিত্যেকাত্বত! সাঁক্ষিণ ॥ ৬১৫ 
অন্থয়। শৈশবমুখাবস্থান্র (বাল্য, যৌবন, বার্ধকা অবস্থাতে) অন্তান্্র (অপর) 

জাগ্রন্থুখান্ধ অপি (জাগ্রৎ প্রতি অবস্থায়ও) ছৃষ্টান্থ (মন্দ) অদষ্টাঙ্ু 
( উৎকু্ ) ধিয়ঃ অপি (বুদ্ধিরও ) অখিলান্থ ( সমস্ত) বৃত্তিযু ( অবস্থাতে ) 
গঙ্জাভঙ্গপরম্পরান্থ (গঙ্গার তরঙ্গ-শ্রেণীতে ) জলবৎ (জলের গ্ায়) আত্মনঃ 
( আত্মার) অন্থবৃন্তা (অনুগত) সন্ত। (অস্তিতা ) তিষ্ঠতি এব (নিশ্চয়ই 

বিস্তমান আছে) অযম (এই) অহং (আমি) ইতি (এইরূপ) সাক্ষিণঃ 
( সাক্ষীর ) একাত্মতা ( অভিন্নতা ) স্থিরা ( একরূপে অবস্থিত )॥ ৬১৫ 

অন্ুবাদ। গঙ্গার তরঙ্গপরম্পরায় (পরপর প্রত্যেক তরঙ্গে) যেমন জল 
অনুবৃত্ত আছে, সেইরূপ বাল্য, যৌবন এবং বার্ধক্য অবস্থায়, জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও 
ৃযুপ্তি অবস্থায় এবং ছুষ্ট ও অহ বুদ্ধির বুত্তিসমূহে আম্মার অস্তিত্ব অন্থগত 
রহিয়াছে, 'এই আমি”--[ ইহার অনুষ্ঠান করি] “এই আমি” ইহা দেখি] 

এইরূপে সাক্ষীর এক-রূপত্ব সর্বদা! অব্যাহত রহিয়াছে ॥ ৬১৫ 

প্রতিপদমহমাদয়ে। বিভিন্ন 

ক্ষণপরিণ।মিতয়। বিকারিণস্তে | 

ন পরিণতিরমুষ্য নিলত্বা- 
দয়মবিকার্্যত এব নিত্য আত্ম ॥ ৬১৬ 

অন্বয়। হমাদয়ঃ ( অহং প্রভৃতি ) প্রতিপদং (প্রত্যেক বস্ততে--/বষয়ে ) 

বিভিন্নাঃ €( পৃথক); তে (তাহারা ) ক্ষণপরিণামিতয়! (ক্ষণে ক্ষণে অবস্থাস্তর 

প্রাঞ্থ হয় বলিয়!) বিকারিণঃ (বিকারগ্রস্ত ); নিফলত্বাৎ (নিরংশত্ব হেতু) অমুষ্য 

( আত্মার) পরিণতিঃ (পরিণাম ) ন (নাই ); অতএৰ (এই কারণেই--অপরি- 
ামিত্ব হেতু ) অয়ং (এই ) আত্মা (স্বরূপ) অবিকারী (বিকারপ্রাপ্ত হয় না) 
নিত); (ক্ষয়োদয়-রছিত ) ॥ ৬১৬ 

অন্ুবাদ। প্রত্যেক বস্ততে অহঙ্কার প্রভৃতি পৃথক্, (অর্থাৎ বিষয়ভেদে 
অহঙ্কার প্রভৃতি ভিন্ন হইয়! থাকে ১, তাহারা প্রতিক্ষণে পরিণাম প্রাপ্ত হয় বলিয়া 
বিকারী, আত্মার কোনরূপ অংশ নাই বলিয় অপরিণামী; অতএব আত্মা 

অবিকারী [ স্থৃতরাং ] নিত্য ॥ ৬১৬ 

যঃ স্বপ্নমদ্দ্রোক্ষমহং স্থখং যো- 

্ হম্বাপ্নং স এবাম্ম্যথ জাগরূকঃ | 



২২৪ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত'সারসংগ্রহঃ। 

ইত্যেবমচ্ছিন্নতয়ানুভূয়তে 

সত্তাত্মনো নাস্তি হি সংশয়োহত্র ॥ ৬১৭ 

অন্বয়। যঃ (যে) অহং( আমি) স্বপ্নম্ (স্বপ্নকে ) অদ্রাক্ষম্ (দেখিয়া- 

ছিলাম ) যঃ ( যে) [অহংসআমি ] সুথম্ (সুখে) অস্বাগ্পম্ (নিজ গিয়াছিলাম) 

অথ (অনন্তর )স এব (সেই) অশন্মি( আমি) জাগরূকঃ (জাগরণশীল) 
ইত্যেবং ( এইরূপ) অচ্ছিন্নতয়া (অক্ষু্নভাবে) আত্মনঃ (€ আত্মার ) সত্ব! 
(মস্তিত্ব) অনুভূত (জ্ঞাত হইতেছে ) ছি (যেহেতু ) অত্র ( এবিষয়ে ) সংশয়ঃ 
(সন্দেহ) নাস্তি (নাই )॥ ৬১৭ 

অনুবাদ। যে আমি ম্বপ্র দেখিতেছিলাম, যে আমি ম্থথে নিদ্রিত ছিলাম, 
পরক্ষণে সেই আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি_-এইরূপ অক্ষু্ন-ভাবে আত্মার সন্তা অনুভূত 
হইতেছে, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই ॥ ৬১৭ 

শ্রুত্যুক্তাঃ যোৌড়শকলাশ্চিদাভাসম্ত নাঁত্মনঃ | 

নিক্ষলত্বান্নাস্ত লয়স্তম্মানিত্যত্বমমাত্বনঃ ॥ ৬১৮ 

অন্বয়। শ্রত্যুক্তাঃ (শ্রতিতে কথিত ) ষোড়শকলাঃ (প্রাণ মনঃ প্রস্তুতি 

ষোড়শ অংশ) চিদ্াাভাসন্ত ( চিত্প্রতিবিষ্বের ); আত্মনঃ (আত্মার), ন (নহে) 

অন্ত (আত্মার ) নিফলত্বাৎ (নিরংশত্ব প্রযুক্ত ) লন্নঃ (লীনতা ), ন (নাই) 
তন্মাৎ (সেইজন্ত ) আত্মনঃ ( আত্মার ) নিত্যত্বম (সনাতনত্ব )॥ ৬১৮ 

অন্ুবাদ। [যদি আত্মা অংশহীন, অতএব নিত্য হন, তাহ! হইলে শ্রুত্তিতে 
যে আত্মার ষোড়শটি অংশের কথা বলিয়াছেন, তাহার উপায় কি? তাহার উত্তর 
বলা ভইতেছে-_-] শ্রতিতে যে প্রাণ মনঃ প্রভৃতি ষোড়শক্লার ( যোলটি 

অংশের ) কথা বলিয়াছেন, তাহ! চিদাভাদের ( প্রতিবিষ্বিত চৈতন্টের ); আত্মার 

নহে;--আত্ম! কিন্তু অংশবিহীন বল্লিয়! কখনই লয় প্রাপ্ত হন না, অতএব আত্মার 
নিত্যত্ব সিদ্ধাস্তিত হইল ॥ ৬১৮ 

জড়প্রকাশকঃ সূর্ধ্যঃ প্রকাশাত্মৈব নো জড়ঃ | 

বুদ্ধযাদিভাসকত্তল্মাচ্চিৎস্বরূপস্তথা! মতঃ ॥ ৬১৯ 
অন্বয়। জড়প্রকাশকঃ ( ঘটাদি জড় পদার্থের প্রকাশকর্তা) হৃুর্ধ্যঃ (তপন) 

প্রকীশীআ্। এব (প্রকীশম্বদ্ূপই বটে); জড়ঃ ( অচেতন) নে। (না প্রকাশাতব। 

নহে )7 তন্মাৎ ( সেইজন্ট ) বুদ্ধ্যা্দিভাসকঃ (বুদ্ধিপ্রভৃতির প্রকাশক ) চিৎস্বরূগঃ 

(6তত্তম্বরূপ ) [ আত্ম! ] তথা ( সেইরূপ ) মতঃ ( অভিমত )॥ ৬১৯ 

অনুবাদ । ঘটাদি জড়বস্তর প্রকাশক নুর্ধ্য প্রকাশম্বরূপ) অচেতন নছে। 

অতএব বুদ্ধি প্রভৃতির প্রকাশক চৈততন্তশ্বরপ আত্মা জড় নছে॥ 8১৯ 



সর্ধবেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ | হ২৫ 

কুড্যাদেস্ত জড়স্ত নৈব ঘটতে ভানং স্বতঃ সর্বদা 
ূর্য্যাদি প্রভয়। বিনা কচিদরপি প্রত্যক্ষমেতৎ তথা । 

ুদ্ধযাদেরপি ন স্বতোইস্তযণুরপি স্ফুরভিবিনৈবাত্মন! 
সোহয়ং কেবলচিন্মক্শ্রুতিমতো ভানুর্যথ! রুড্ময়ঃ ॥ ৬২০ 

অন্থয়। তু (কিন্তু) কুড্যাদেঃ (দেওয়াল, ভিত্তি প্রভৃতি) জড়ম্ত 
( অচেতন বস্তর ) স্বতঃ (শ্বাভাবিক--অন্তের অপেক্ষা ব্যতীত) ভানং ( প্রকাশ) 
নৈব ঘটতে € কদাচ হয় না), [ যথা-_যেমন ] এতত ( কুড্যাদি ) সর্বদা (সকল 
সময়ে ) ৃ র্্যািপ্রভয়া (হ্ধ্যাদির কিরণ) বিনা (ব্যতীত) ক্ধচিৎ অপি 

(কোথায়ও ) প্রতাক্ষং (সাক্ষাৎকার) [ন-_নাই] তথা (সেইরূপ) আত্মনা 
( আত্ম! ) বিন! ( ছাড়া) এব ( অবধারণে ) বুদ্ধযা্দেঃ অপি (বুদ্ধি প্রভৃতিরও ) 
অগুরপি ( মল্প পারমাপেও) স্বতঃ (স্বাভাবিক) ক্ফুর্তিঃ (প্রকাশ) ন 
(নাই ), যথ! ( যেমন ) ভানুঃ (র্যা ) রুষময়ঃ (কান্তিময় ) [ তথা--সেইরূপ ] 
সঃ(সেই) অয়ং (এই) কেবলচিন্ময়শ্রুতিমতঃ ( কেবল জ্ঞানরূপ শ্রুতি দ্বার! 
অভিমত ) ॥ ৬২০ 
অন্বাদ। যেমন কুড্য (ভিত্তি, দেওয়াল) প্রভৃতি অচেতন পদার্থের 

্বভাবতঃ প্রকাশ নাই, সকল সময়ে হুর্য্যাদির কিরণব্যতীত কোথায়ও প্রত্যক্ষ 
য় না, সেইরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি আত্ম! ভিন্ন স্বভাবতঃ অগণুমাত্রও প্রকাশ পায় না; 
যেমন হৃর্ষ7 প্রকাশম্বরূপ, সেইরূপ শ্রুতি সেই আত্মাকে কেবল জ্ঞানরূপ বলিয়। 
স্বীকার করিফ্াছেন ॥ ৬২০ 

স্বভাঁসনে বান্যপদার্ঘভাসনে 

নার্কঃ প্রকাশান্তরমীষদিচ্ছতি । 

স্ববোধনে বাপ্যহমাদিবোধনে 

তথৈব চিদ্ধাতুরয়ং পরাত্মা ॥ ৬২১ 
অন্থয়। অর্কঃ (হুর) স্বভালনে (স্বীয় প্রকাশে) ব| ( অথবা ) অন্ত- 

পদার্থভামনে ( পদাথাস্তর-প্রকাশে ) ঈষৎ (অল্প) প্রকাশাস্তরং ( অন্য প্রকাশ) 
ণ ইচ্ছতি (হচ্ছা করে না); অয়ৎ (এই) চিদ্ধাতুঃ (জ্ঞানস্বরূপ ) পরাস্মা 
(পরমাত্ম। ) স্বঝোধনে (নিজের বোধন-বিষয়ে) বা (কিংবা) অহমাদিবৌধনেইপি 
( অহস্কারাদির জ্ঞাপনেও ) তথা এব ( সেইরূপই ) ॥ ৬২১ 

অনুখাদ। সুধা ধেরূপ স্বপ্রকাশে বা অপরপদার্থপ্রকাশে অন্ত কোন 
গ্রকাশাস্তরেন অণুমাত্র 9 হচ্ছ! ( অপেক্ষা ) করে না, সেইরূপ ঠৈতন্তত্বরূপ পরাস্মা 
শিদ্ধের বোধনে (জ্ঞানজননে ) কিংবা অহঙ্কার প্রভৃতির বোধনে অপর কাহারও 
অপেক্ষা করেন না ॥ ৬২১ 

২৯ 
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অন্যপ্রকাশং ন কিমপ্যপেক্ষ্য 

যতোহয়মাভাতি নিজাত্বনৈব | 
ততঃ শ্বয়ংজ্যোতিরয়ং চিদাত্ব। 

ন হাত্মভানে পরদীপ্তযপেক্ষা ॥ ৬২২ 

অন্বয়। যতঃ (যেহেতু ) অয়ং( এই আত্মা) কিমপি (অনিশ্চিত ) আন্ত- 
প্রকাশং ( পরপ্রকাশকে ) ন অপেক্ষা ( অপেক্ষা না করিয়া) নিজাত্মন! এব 
(স্বন্ববূপেই ) আাভাতি (প্রকাশ পায়), ততঃ (সেইন্সন্ত ) অয়ং (এই) 
চিদাস্বা (জ্ঞানম্বরূপ আত্মা) শ্বয়ংজ্যোতিঃ (শ্বয়ংপ্রকাশ) ছি (নিশ্চিত 

আত্মভানে ( নিজজ্ঞানে ) পরদীপ্ত্যপেক্ষা (অন্তের প্রকাশের অপেক্ষ৷) ন 
(না--করে না)॥ ৬২২ 

অন্ুবাদ। যেহেতু আত্ম অপর কোন প্রকাশকে অপেক্ষা না করিয়! 
্বস্বরূপে প্রকাশ গান, সেইন্ট স্বয়ংপ্রকাশ এই চিদ্াত্বা নিজের জ্ঞানের নিমিত্ত 
পর প্রকাশের অপেক্ষা! করেন না ॥ ৬২২ 

যং ন প্রকাশয়তি কিঞ্চিদিনোহপি চন্দ্র 

নে। বিছ্যুতঃ কিমুত বহ্ছিরয়ং মিতাভঃ | 

যং ভান্তমেতমন্ুভাতি জগৎ সমস্তং 

সোহয়ং স্বয়ং স্ফুরতি সর্ববদশাহ্থ চাত্বা ॥ ৬২৩ 

অন্থ়। ইন£ (হৃ্য্য ) যং ( বাভাকে ) কিঞ্চিৎ ( অল্লমাত্র) ন প্রকাশয়তি 
(প্রকাশিত করে না) চন্ত্রঃ অপি ( শখধরও ) [ ধাহাকে প্রকাশ করিতে পারে 

না] বিদ্বাতঃ (তড়িৎ) নে! (না- প্রকাশিত কবিতে পারে না) মিতাভঃ 

( অল্পদীন্তিমান্ ) অয়ং ( এই ) বন্ধিঃ ( অগ্নি) কিমুত (কথাই নাই)) ভাত্তং 

( দীপ্রিমান্) যৎ ( ধাহাকে ) অনু (লক্ষ্য করিয়া) এতৎ ( এই') সমস্ত 
(সম্পূর্ণ) জগৎ (পৃথিবী ) ভাতি (প্রকাশ পায় ) দঃ (সেই ) অয়ং (এই) 
আত্মা (আত্মা) সর্ধদশান্ত ( সমস্ত অবস্থায়) স্ফুরতি (প্রকাশ পায় )॥ ৬২৩ 

অন্থবাদ। নৃর্যা, চন্ত্র এবং বিদছ্বাৎ যীহাকে প্রকাশ করিতে পারে না ম্বপ্প- 
তেজঃসম্পন্ন অগ্নির কথ! আরকি বঙ্গিব?ঃ যে প্রকাশস্বরূপ আত্মাকে লক্ষ্য 
করিয়! এই সমস্ত জগৎ প্রকাশিত রহিয়াছে, সকল অবস্থায় সেই আত্ব। 

বিরাজমান রহিয়াছেন ॥ ৬২৩ 
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আত্মন আনন্বত্ব-নিবূপণম্। 
আত্মনঃ স্থখরূপত্বাদানন্দত্বং স্বলক্ষণম্। 

পরপ্রেমাস্পদত্বেন স্থখরূপত্বমাতবনঃ ॥ ৬২৪ 

অন্বয়। ন্ুখরূপত্বাৎ ( মুখশ্বরূপতা-বশতঃ ) আত্মনঃ (আত্মার ) শ্বলক্ষণম্ 

(শ্বস্বরূপ ) আনন্দত্বং ( স্ুথরূপত্ব ), পরপ্রেমাম্পদত্বেন ( অত্যন্ত শ্রীতির পাত্রত্ব- 
বশতঃ ) আম্নঃ ( আত্মার ) স্থখরূপত্বম্ ( স্থথস্বরূপতা ) ॥ ৬২৪ 

অন্ুবাদ। আত্ম! সথথম্বরূপ বলিয়। আনন্দরূপত্ব তাহার স্বরূপ; নিরতিশয় 
প্রীতির আম্পদ (স্থান ) বলিয়া! আত্মাকে ন্থস্বব্ূপ বলু] যায় ॥ ৬২৪ 

স্থখহেতৃষু সর্ববেষাং প্রীতিঃ সাবধিরীক্ষ্যতে । 

কদাপি নাবধিঃ প্রীতিঃ স্বাত্সনি প্রাণিনাং কচিৎ ॥ ৬২৫ 

অন্বয়। সর্বেষাৎ (সমস্ত প্রাণীর ) স্থথহেতুষু (স্ুখকারণীভৃত বস্তসমূে ) 
সাবধিঃ € অবধিবিশিষ্ট, সসীম) প্রীতিঃ (প্রেম) ঈক্ষাতে (দুষ্ট হয় ), কদাপি 
(কোন সময়েও ) কচিৎ ( কোথায়) শ্বাআ্মনি ( নিজ্ষেতে ) প্রাণিনাং (জীবগণের) 

প্রীতেঃ (ন্বখের ) অবধিঃ (সীম) ন (নাই )॥ ৬২৫ 
অনুবাদ । [ পুত্রকলত্র প্রতি ] ন্থখের কারণীভৃত বস্তুসমূহে সকল প্রাণীর 

সপীম প্ীন্তি পবিলক্ষিত হয়, কোন সময়ে কোথায়ও প্রাণিগণের আত্মাতে সসীম 
গ্লীতি দেখা যায় না ॥ ৬২৫ 

ক্ষীণেক্ডিয়স্ত জী্স্ত সংপ্রাপ্তোৎক্রমণন্ত বা। 

অস্তি জীবিতুমেবাশ। স্বাত্স! প্রিয়তমো যতঃ ॥ ৬২৬ 

অন্বয়। ক্ষীণেন্দিয়স্ত (যাহার ইন্দ্রিয়সমূহ শিথিল হইয়াছে এমন লোকের ) 
জীর্ণস্ত (বুদ্ধের) বা ( অথবা) সংপ্রাপ্তোতক্রমণস্ত ( উৎক্রমণ--উর্ধগমন বা 
মৃত্যুকে প্রাপ্ত অর্থাৎ মরণোদ্ুখ ব্যক্তির ) জীবিতুম্ এব (বাঁচিয়। থাকিৰার জন্তই) 
আশ! ( বাসন1) অস্তি (আছে ) যতঃ ( যেহেতু ) স্বাঝা (শ্বন্বরূপ) প্রিয়তমঃ 

( সর্বাপেক্ষা প্রিয় ) ॥ ৬২৬ 
অনুবাদ। যাহার ইন্দড্রিয়সমূহ ক্ষীণ হইয়াছে, যে ব্যক্তি বৃদ্ধ, অথবা যে মৃতু 

মুখে নিপতিত--সকলেরই বাচিয়! থাকিবার আশ! আছে, কারণ আত্মা সর্বা- 
পেক্ষা প্রিয় ॥ ৬২৬ 

আত্মাতঃ পরমপ্রেমাস্পদঃ সর্ববশরীরিণাম্। 

যস্ত শেষতয়! সর্ববমুপাদেয়ত্বমুচ্ছতি ॥ ৬২৭ 

অন্বয় ৮ অতঃ ( এইনন্ ) আত্ম। (শ্বন্বরূপ ) সর্বশরীরিণাং (সমস্ত প্রাণীর) 
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পরমপ্রেমাম্পদঃ (অতিশয় হুখের পাত্র ), যন্ত ( বাহার ) শেষতয়৷ (অঙ্গ বলিয়!) 
সর্ব (সমস্ত বস্ত ) উপাদেয়ত্বং (গ্রাহৃত্ব ) খচ্ছতি (প্রাপ্ত হয় )॥ ৬২৭ 

অন্ুবাদ। এই নিমিত্ত আত্ম! সকল প্রাণীরই নিরত্তিশয় গ্রীতির আম্পদ; 
বাহার অঙ্গত্ব-ছেতু সমস্ত বস্ত উপাদেয়ত্ব (গ্রাহত্ব ) প্রাপ্ত হয় ॥ ৬২৭ 

এষ এব প্রিয়তম? পুত্রাদপি ধনাদপি। 

অন্যস্মাদপি সর্ববস্মাদাত্সায়ং পরমীন্তরঃ ॥ ৬২৮ 

অন্বয়। এষঃ এব (এই আত্মাই ) পুত্রাদপি ( ম্থত হইতেও ) ধনাদপি (ধন 
হইতেও ) অন্ন্বাৎ সর্বম্বাৎ অপি (অন্ত গো, হিরণ্য প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ 
হইতেও ) প্রিয়তমঃ ( অতীন্ত প্রিয় ) অয়ং (এই) আত্ম (আত্মা) পরমাস্তরঃ 

(সর্বাপেক্ষা আস্তর বস্ত-_-ভিতরকার জিনিস )॥ ৬২৮ 
অনুবাদ। এই আত্ম! পুত্র ধন এবং নন্ত যাবতীয় বস্ত হইতে প্রিয়তম, 

[ স্থৃতরাং ] আত্ম! সর্বাপেক্ষ। আন্তর বস্তু ॥ ৬২৮ 

প্রিয়ত্বেন মতং যত, তৎ সদা নাপ্রিয়ং নৃণাম্। 

বিপত্তীবপি সম্পতোৌ যথাত্া ন তথাপরঃ ॥ ৬২৯ 

অন্বয়। তু (কিন্তু) যত (যেবস্ত) প্রিয়ত্বেন (প্রীতিকরত্বরপে ) মতং 
(অভিমত) তৎ (তাহা) সদ! (সর্বদ1) নৃণাং ( মনুষ্যাগণের ) অগ্রিয়ং 

(অগ্লীতিকর) ন (নহে), বিপত্তৌ (বিপদে) সম্পত্তৌ অপি ( সম্পদেও ) 
আত্মা (শ্বরূপ) যথা (যেমন) তথা (সেইরূপ) পরঃ ( অন্তবস্ত ) 
ন( নহে )॥ ৬২৯ 

অনুবাদ। যে বস্ত প্রিয় বলিয়া অন্তিমন্ত, তাহা কখনও মনুয্ুগণের অপ্রিয় 

হয় না, বিপৎকালে কিংবা! সম্পৎসময়ে যেমন আত্ম! প্রিয়, সেইরূপ অপর 

কোন বন্ত প্রিয় নহে ॥ ৬২৯ 

আত্ম খলু প্রিয়তমোহম্থৃভৃতাঁং যদর্থা 

ভার্ধ্যাত্বজাপ্তগৃহবিতমুখাঃ পদার্থাঃ। 

বাঁণিজ্যকর্ষণগবাবনরাজসেবা- 

ভৈষজ্যকপ্রভৃতয়ে। বিবিধাঃ ক্রিয়াশ্চ ॥ ৬৩০ 

অন্বয়। আত্ম (সবপ) মশ্রভতাং (প্রাণিগণের ) প্রি্তমঃ (অত্যন্ত 
প্রিয়) খলু (নিশ্চিত) ন্ার্য্যাত্বজ্জান্তগৃচাবনুমুখাঃ (স্ত্রী, পুত, আত্মীয়, গৃছ, 

অর্থ প্রভৃতি ) পদার্ধাঃ ( বস্ত সমুদয়) যদর্থাঃ ( ধাহার নিমিত্ত )। বাণিজ্যকর্বণ- 
গবাবনরাজসেবাৈযজ্য কপ্রভৃতয়শ্চ ( এবং বণিগবৃত্তি, কৃষিকার্যা,* গোরগ্ষণ। 
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রাজসেবা, চিকিৎসা! ইত্যাদি ) বিবিধাঃ (নানাবিধ ) ক্রিগ্াঃ ( কার্য ) [বদর্থাঃ-” 
যাহার--আত্মার নিমিত] ॥ ৬৩০ 

অন্থবাদ। আত্ম! প্রাণিগণের অত্যন্ত প্রিয়, [ কারণ] স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, 
গৃহ, ধন প্রভৃতি পদার্থসমূহ এবং বাণিজা, কৃষি, গোরক্ষণ, রাজসেবা, চিকিৎসা 
প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহ আত্মারই নিমিত্ত ॥ ৬৩০ 

প্রবৃতিশ্চ নিৰৃতিশ্চ যচ্চ যাবচ্চ চেষ্টিতমূ। 

আত্মার্থমেব "নান্ার্থং নাতঃ প্রিয়তমঃ পরঃ ॥ ৬৩১ 

মন্বয়। প্রবৃত্তিঃ (প্রবর্তন) নিবুত্তিশ্চ ( এবং নিবর্তন ) যচ্চ (এবং যাহ! ) 

যাবচ্চ (এবং যে সমস্ত) চেষ্টিতম্ (চেষ্টা) আত্মার্থমেব ( আত্মার নিমিত্তই ) 

ন অগ্ঠার্থৎ (অন্তের নিমিত্ত নহে) অতঃ (এই জণ্ত) [ ৪ ] পরঃ (নিরতিশয়) 
প্রিয়তমঃ ( প্রেষ্ঠঃ ) ॥ ৬৩১ 

অনুবাদ। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, এবং যাহা কিছু ও ধ্া চেষ্টা, তাহা 

সমস্ত আত্মারই নিমিত্, অন্তের জন্ত নহে; অতএব আম্মা সর্বাপেক্ষা প্রিয় ॥ ৬৩১ 

তম্মাদাত্না কেবলানন্দরূপো! 

যঃ সর্ববস্মাদ্বস্তনঃ প্রেষ্ঠ উক্ত 
যো ব' অস্মান্মন্যাতেহন্যং প্রিয়ং যং 

পোহয়ং তস্মাচ্ছোকমেবানুভূঙ্ক্তে ॥ ৬৩২ 

অন্বম্ন । তম্মাৎ (সেই জন্য) ন্সাআ্স (স্বরূপ) কেবলানন্রূপঃ (কেবল 

স্থখন্বূপ )যঃ (যে আত্ম!) সর্বন্মাৎ (সমস্ত ) বগনঃ (পদার্থ হইতে) প্রষ্ঠঃ 
(প্রি্তম ) উত্তঃ (কথিত তইয়াছে ); যঃ(যে)বা ( মবধারণার্থক ) অন্মাৎ 

(ইহ হইতে _আত্মা হইতে ) যং (যে) অন্তং (অপর) প্রিয়ং (প্রীতিকর ) 
মন্ততে (মনে করে) সঃ (লেই) অয়ং (এই-_পুরুষ ) তম্মাৎ (তজ্জন্ত অথবা 

তাহ! হইতে ) শোকমেব (হুঃখই ) অনুভূষ্ঠক্তে (ভোগ করে )॥ ৬৩২ 

অনুবাদ। সেই কারণে আত্ম! কেবলমাত্র আনন্দন্বরূপ, শাস্ত্রে ধাহাকে 
সর্ববস্ত অপেক্ষ! প্রিয় বলিয়াছেন, যে এই শাত্মা অপেক্ষা অন্তকে প্রিয় বলিয়। 
মনে করে, সে তাহ! হইতে দুঃখ অন্থভব করিয়। থাকে ॥ ৬৩২ 

শিষ্যঃ-_ 
অপরঃ ক্রিয়তে প্রশ্ন! ময়ায়ং ক্ষম্যতাং প্রভো। 

অজ্ঞবাগপরাধায় কল্পতে ন মহাত্বনাম্ ॥ ৬৩৩ 

অন্থয়। শিষঃ (বিদ্ভা্থী ) [বলিলেন ]--প্রভে। হে শ্বামিন্) ময়া (আমা 

কক ৯য়ং ( এই ) অপরঃ (অন্য) প্রশ্নঃ ( জিজ্ঞাস) করিতে ( কৃত হই" 
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তেছে ); [ ভবতা] ক্ষম্তাং (আপনি ক্ষমা! করুন) অজ্ঞবাক্ (মূর্থদিগের 
বাক্য ) মহাত্মনাং (সাধুগণ সম্বন্ধে ) অপরাধায় (দোষের নিমিত্ত ) ন কল্পতে 

(হয় না)।॥ ৬৩৩ 

অনুবাদ। শিষ্ কহিলেন,__হে প্রভো ! আমি আপনাকে অপর একটি 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন, কারণ মহাত্মগণ অনভিজ্ঞানের 
উক্তির দোষ গ্রহণ করেন না ॥ ৬৩৩ 

আত্মান্যঃ স্বখমন্যচ্চ নাত্মনঃ স্থখরূপতা । 

আত্মনঃ শখমাশাস্তং যততে সকলে! জনঃ ॥ ৬৩৪ 

অন্বয়। আত্মা (ন্বস্বরূপ) অন্তঃ (ভিন্ন) স্বখৎ চ (এবং মুখ) অন্তং 
(ভিন্ন ) আত্মনঃ ( আত্মার ) স্থখরূপতা ( আনন্দশ্বরূপতা ) ন (নাই ১, সকলঃ 
(সমস্ত ) জনঃ ( লো.ক) আত্মনঃ (আত্মার নিকট হইতে ) আশাস্তং ( অভি- 

লষণীয় ) স্ুখং (স্থুখ) যততে (চেষ্টা করে- প্রার্থনা করে ) ॥ ৬৩৪ 
অনুবাদ। আত্মা ভিন্ন বন্ত, সুখও ভিন্ন বস্তু; স্থতরাং আত্মা সুথ-স্বরূপ 

হইতে পারেন না; [কারণ] সকল লোক আত্মার নিকট হইতে বাঞ্চনীয় স্থথ 
পাইবার জন্ত ষত্র করিয়া থাকে ॥ ৬৩৪ 

আত্মনঃ স্থখরূপত্বে প্রযত্বঃ কিমু দেহিনাম্। 
এষ মে সংশযঃ স্বামিন্ কৃপষৈব নিরস্ততাম্ ॥ ৬৩৫ 

অন্বয়। স্বামিন (হে প্রভো) আত্মনঃ € আত্মার) ন্ুথরূপত্বে ( আনন্দ 
স্বরূপত্বে ) দেহিনাং (প্রাণিগণের ) প্রযত্বঃ € বিশেষ চেষ্টা) কিমু (কেন?) 
মে (আমার) এষঃ € এই ) সংশয় (সন্দেহ) কৃপয়া এব ( দয়াপূর্বকই ) 
নিরন্ততাম্ ( নিরাম করা হউক )॥ ৬৩৫ 

অনুবাদ । হে গ্রভো। যদি আত্মা সুখন্বরূপই হইলেন তবে সখ পাইবার 
জন্য লোকের এরূপ প্রযত্ব কেন? [কারণ আত্ম থাকায় ম্থথ ত সর্বদাই 
রহিয়াছে ] আমার এই সন্দেহ ক্পাপূর্র্বক দুর করুন ॥ ৬৩৫ 

আত্মান্তত্ত সুখরূপত্ব-নিরাস) | 
প্রীগুরঃ__ 

আনন্দরূপমাত্মানমজ্ঞাত্বৈব পৃথগ্জনঃ। 
বহিঃস্থখায় যততে নতু কম্চিদ্বিদন্ বুধঃ ॥ ৬৩৬ 

অবয়। শ্রীগুরুঃ ( গুরুদেব ) [ বপিলেন ]__ 
পৃরগজনঃ ( অজ্ঞ মূর্থ) আনন্দরূপং (ন্ুখশ্বরূপ) আত্মানং ( শ্বক্দপকে ) 
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অজ্ঞাত্বব এব (না জানিয়াই ) বহিঃম্থখায় (বাছিরের সুখের জন্ত ) বততে (যত্ব 
করে); তু (কিন্তু) কশ্চিৎ (কোন ) বুধঃ (পণ্ডিত) [ আনন্দরূপং--নুখস্বরূপ, 

আত্মানং_-আআমাকে ] বিদন্ (জানিয়া) ন যততে (যত্ব করে না)॥ ৬৩৬ 

অন্ুবাদ। গুরু কহিলেন,__মজ্ঞলোক স্থথম্বরূপ আত্মাকে না জানিয়াই 
বাহ্ম্থথের নিমিত্ত যত্ব করিয়া] থাকে, কিন্তু কোন পণ্ডিত স্ুখম্বরূপ আগ্মাকে 

জানিয়া বাহাম্থখের জন্ত যত্ব করেন না ॥ ৬৩৬ 

অজ্ঞাত্বৈব হি নিক্ষেপং ভিক্ষামটতি ভুর্নমাতিঃ। 
স্ববেশ্মনি নিধিং জ্ঞাত্বা কোনু ভিক্ষামটেৎ স্তদদীঃ ॥ ৬৩৭ 

অন্বপ্প। ছন্মরতিঃ ( মন্দবুদ্ধি) নিক্ষেপৎ ( গচ্ছিত ধন) অজ্ঞাত্বা এব (ন! 

জানিয়াই ) ভিক্ষা ( ভিক্ষা অর্থাৎ ভিক্ষালাভার্থ) অটতি (ভ্রমণ করে) হি 

(নিশ্চিত )নু (প্রশ্নে) কঃ (কোন্) ম্থধীঃ ( বুদ্ধিমান) স্ববেশ্মনি ( নিজগুছে ) 
নিধি ( অর্থ )জ্ঞাত্ব। ( জানিয়! ) ভিক্ষাৎ (যাজ্ঞা ) অটেৎ (গমন করে)। ৬৩৭ 

অনুবাদ | মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি গচ্ছিতধন জানিতে ন! পারিয়া ভিক্ষার জন্ 
[ ইতস্ততঃ] ভ্রমণ করে, কোন্ বুদ্ধিমান নিজবাটাতে ধন আছে ইহা জানিয়া 
ভিক্ষায় বহির্গত হয় ? ॥ ৬৩৭ 

স্থলঞ্চ সুন্সবঞ্চ বপুঃ স্বতাবতঃ 
খাতসকং স্বাত্মতয়। গৃহীত্বা | 

বিস্যৃত্য চ স্বং স্থখরূপমাত্মনো- 

ছুঃখপ্রদেভ্যঃ স্খমজ্ঞ ইচ্ছতি ॥ ৬৩৮ 

অন্বয়। অজ্ঞঃ (মু) ্বভাবতঃ, (স্বাভাবিক) ছুংখাত্মকৎং ( ছঃখম্বভাব ) 

স্থলং (দৃশ্ঠমান ষট্-কৌশিক ) চ (এবং) স্থক্ং চ (লিজ দেহও) শ্বাত্মৃতয়! 
( আত্মত্বরূপে ) গৃহীত্ব! (গ্রহণ করিয়া!) আত্মনঃ (আত্মার ) স্বয়ং (নিজ ) 

স্থখরূপৎ ( স্থন্বরূপন্তাকে )বিন্বৃত্য (ভুলিয়া) চ€ এবং) ছঃখপ্রদেভ্যঃ ( ছঃখ- 

দানকারী ) [বিষয়সমূহ হইতে ] স্থখং (স্থথ ) ইচ্ছতি (ইচ্ছ। করে )॥ ৬৩৮ 

অন্ুবাদ। মুঢ়লোক স্বাভাবিক দুঃখস্বরূপ স্কুল এবং সুক্ম শরীর আত্মরূপে 

গ্রহণ করিয়া আত্মার স্থথস্বরূপতা বিস্ৃত হইয়া দুঃখ প্রদ বিষয়সমূহ হইতে সুখ 

ইচ্ছা করিয়া থাকে ॥ ৬৩৮ 

ন হি ছুঃখপ্রদং বস্তু হুখং দাতুং সমহতি । 

কিং বিষং পিবতো জন্তোরমৃৃতত্বং প্রষচ্ছতি ॥ ৬৩৯ 

অন্থয়। ছুঃথপ্রদৎ (ক্লেশকর ) বস্ত (ত্রব্য) হুখং (শর্ম) দাতুং (দিতে) 
ন সমর্তি (সম্যকৃরূপে ধোগ্য হয় না ) হি (নিশ্চিত), বিষৎ (হুলাছল) 



ছিহ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

পিবতঃ (পানকারী ) জস্তোঃ (প্রাণীর ) কিৎ (ফি) অমৃতত্বং রি অমরস্ব) 
গ্রযচ্ছতি (প্রদান করে )॥ ৬৩৯ 

* অনুধাদ। ছঃথপ্রদ বস্ত হথ প্রদান করিতে পারে না, ব্ষি সু বিষপান. 
কারী প্রাণীর অমরত্ব প্রদান করে না ॥ ৬৩৯ 

আত্মান্যং স্থখমন্যচ্চেত্যেবং নিশ্চিত্য পাঁমরঃ | 

বহিঃস্থখায় যততে সত্যমেব ন সংশয়ঃ ॥ ৬৪০ 

অন্বয়। পামরঃ (মুড) আত্মা (শ্বরূপ) অন্তঃ (ভিন্ন) স্থং (ম্থখ) 

অন্তচ্চ (এবং অপর বস্ত ) ইতি (ইহা) এবং (এইরূপে) নিশ্চিতা (স্থির 
করিয়া ) সত্যমেব (যথার্থই ) বহিঃ-সুথায় ( বাহিরের বস্ত হইতে সুখলালসায়) 
যততে (চেষ্টা করে) সংশয় (সন্দেহ) ন(নাই)॥ ৬৪০ 

অনুবাদ। আত্ম! ভিন্ন বন্ত এবং স্থথও ভিন্ন বস্ত এইরূপ নিশ্চয় করিয়া 
সুঢ ব্যক্তি যথার্থই বাহ ন্নখের নিমিত্ত ষ্ করে, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৪০ 

ইফস্ত বস্তনো ধ্যানদর্শনাহ্যুপতভুক্তিযু। 
প্রতীয়তে য আনন্দঃ সর্বেবষামিহ দেহিনাম্ ॥ ৬৪১ 

স বস্তধন্মো নে! যল্মাম্মনস্তেবোপলভ্যতে | 

বস্তধর্মস্ত মনসি কথং স্তাছুপলম্তনম্ ॥ ৬৪২ 

অন্থয়। ইহ ( এই সংসারে ) সর্বেষাৎ ( সমস্ত ) দেহিনাং (প্রাণীর ) ইস 
(প্রিয়) বন্তনঃ ( পদার্থের) ধ্যানদর্শনাছাপতুক্কিযু ( চিন্তা, অবলোকন, উপভোগ 

প্রভৃতিতে ) ষঃ (যে ) আনন্দঃ (সখ) প্রতীয়তে (অনুভূত হয়) সঃ (সেই 
আনন্দ) বস্তধন্শঃ (পদার্থের ধর্ম) নো (নহে), ষক্সাৎ (যেহেতু ) মনসি এব 

(মনেই ) উপলভ্যতে ( উপলব্ধি হয়) মনপি (মনে) বস্তধন্মস্ত ( পদার্থ বের ) 
উপলম্ভনং (জ্ঞান ) কৎ (কিরূপে )স্তা (হয় )॥ ৬৪১ ॥ ৬৪২ 

অন্থুবাদ। এই জগতে প্রিয়বস্তর ধ্যান, দর্শন, উপভোগ প্রভৃতিতে সমস্ত 
প্রাণীর যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা বস্তর ধর্ম নহে; কারণ, মনেই উপলব্ধি হয়, 
বস্তর ধর্ম কিরূপে মনে উপলদ্ধি হইবে? ॥* ১৪১ ॥ ৬৪২ 

অন্যত্র ত্বন্যধন্মীণামুপলঙ্তে। ন দৃশ্ঠাতে | - 

তম্মান্ন বস্তধর্মোহ্যমানন্দস্ত কদাচন ॥ ৬৪৩ 

* তাৎপর্যয-্্রী, পুত্র, চন্দন প্রভৃতির দর্শন ও উপভোগে মনে যে আনন্দ উৎপন্ন হয়, তাহা 
বস্তর ধর্ম অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র, চন্দন প্রভৃতির ধর্ম নহে। আনন্দ বন্ধন হইলে, শীতকালেও চন্দন 
স্ধকর হউক। বিশেষতঃ বন্তর ধর্ম মনে কেবল উপলব্ধ হয, অতএব আনন্দ বন্তনিষ্ 
ধর্ম সহে। ৃ 
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অন্বর। তু €কিস্ত) অন্তত্র (অন্ত পদার্থে) অন্তধর্মাণাম (অপরের 
ধর্মের ) উপলভ্তঃ (জ্ঞান) ন দৃশ্ঠতে (দৃষ্ট হয় না); তন্মাৎ (সেই নিমিত্ত) 
অয়ম্ (এই ) আনন্।ঃ ( স্থণ ) কদাচন তু ( কখনই ) বস্তধর্মঃ (ঘেটপটাদির ধর্ম) 
ন (নহে )॥ ৬৪৩ 

অন্থুবাদ। অন্যবস্ততে অন্য ধর্মের উপলব্ধি দেখ! যায় না; সেই নিমিত্ত 
আনন্দ কখনও বস্তর ধর্ম হইতে পারে না ॥ ৬৪৩ 

নাপ্যেষ ধর্দদো মনসোহসত্যর্ঘে তদদর্শনাৎ । 
অসতি ব্যঞ্জকে ব্যঙ্গ্যং নৌদেতীতি ন মন্যতাম্ ॥ ৬৪৪ 

অন্বয়। এষঃ (এই আনন্দঃ ) মনসঃ (মনের ) ধর্মঃ ( অবস্থাবিশেষ ) ন 

(না) অপি(ও) অর্থে ( বিষয়) অনতি ( না থাকিলে) তদদর্শনাৎ (আনন্দ 
দেখা যায় না) ব্ঞ্জকে (প্রকাশক ) অসতি (না থাকিলে) বাঙ্গাং (প্রকাশ ) 

ন উদেতি (উৎপন্ন হয় না) ইতি (ইহা) ন মন্ততাম্ (মনে করিও 
না )॥ ৬৪৪ 

অন্ুবাদ। এই আনন্দ মনেরও ধর্ম: নহে, [কারণ] বিষয় না রাকিনে 
আনন্দ দেখ! ধায় না, ব্যঞ্জক (প্রকাশক ) না থাকিলে যেব্যঙ্গা (প্রকাশ) 

আবির্ভূত হয় না--ইহ! মনে করিও না! ॥ ৬৪৪ 

সত্যর্থেহপি চ নোদেতি হ্যা নন্বস্ত্তলক্ষণঃ | 

সত্যপি ব্যঞ্জকে ব্যঙ্গ নুদয়ো নৈব সম্মতঃ ॥ ৬৪৫ 

অন্বয়। অর্থে (বিষয়) সতি (থাকিলে) অপি( ও) চ (পাদপূরণার্থক ) 
উক্তলক্ষণঃ ( যাহার লক্ষণ পূর্বে কথিত হইয়াছে) আনন্দ; (স্থখ) তু(ই) 
নউদ্েতি (উদ্দিত হয় না) হি (নিশ্চিত), ব্যঞ্জকে (প্রকাশক ) সতি 

(থাকিলে) অপি (ও) ব্ঙ্গযানুদয়ং (ব্যঙ্গের-_ প্রকাশের, অনুদয়--অনভি- 
ব্যক্তি) ন( না) এব (ই) সম্মতঃ ( অভিমত ) ॥ ৬৪৫ 

অন্বাদ। বিষন্ন বিদ্যমান থাকিলে পূর্বোক্তলক্ষণযুক্ত আনন্দ উদ্দিত হয় 
না, ব্যঞ্জক (প্রকাশক ) থাকিলে ব্যঙ্গোর (প্রকাশ্ের) অনুদয় ( অপ্রকাশ) 
কখনও যুক্তিযুক্ত নহে ॥ ৬৪৫ 

ছরদৃষ্টাদিকং নাত্র প্রতিবন্ধঃ প্রকল্প্যতাম্। 
প্রিয়স্ত বস্তনে। লাভে দুরদৃষ্ং ন সিধ্যতি ॥ ৬৪৬ 

অন্বয়। অত্র (এ বিষয়ে) ছুরপৃষ্টাদদিকং ( অশ্তভ অনৃষ্ট প্রভৃতি ) প্রতিবন্ধঃ 
( বাধক ) ন প্রকল্নযতাম্ ( কল্পন! করিতে পার না) [কারণ] প্রিয়স্ত (ই৪) 

বন্তনঃ ( পদার্থের ) লাভে (প্রাপ্তিতে ) ছুরদৃইৎ (অণ্ডভ অদৃষ্ট ) ন দিধাতি 
(সিদ্ধ হয় না)॥ ৬৪৬ 

৩৬ 
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অগ্নবাদ। [যদি বল-_-আঁনন্দ বিষয়ের ধর্ম, তবে অগুভ অনু প্রভৃতি 
প্রতিবন্ধক থাকায় অনুভূত হয় না, তাহা বলিতে পার না] ইহাতে অণুভ অনৃ্ 
প্রভৃতি প্রতিবন্ধক কল্পনা করিতে পার না; [কারণ] প্রিয় বস্তুর প্রাপ্ডিবিষয়ে 
অগুত অনৃষ্ট সিদ্ধ হয় নাঁ॥ ৬৪৬ 

তন্মান্ন মানসে ধর্ম নিগু ণত্বান্ন চাত্মনঃ | 

কিন্তু পুণ্যস্ত সানিধ্যাদিষ্টস্ত।(পি চ বস্তনঃ ॥ ৬৪৭ 

সত্বপ্রধানে চিতেহস্মিংস্তাত্মৈব প্রতিবিন্বতি। 
আনন্দলক্ষণঃ স্বচ্ছে পয়পীব হুধাকরঃ ॥ ৬৭৮ 

অন্বম। তশ্মাৎ (সেই নিমিত্ত) [আনন্দ] মানসঃ (মন£দন্বদ্ধীয় ) ধঙ্মঃ 
(অবস্থাবিশেষ ) ন (নহে ), নিগুণত্বাৎ ( গুণশন্ত্ববশতঃ ) আত্মনঃ (আত্মার) 

চ(ও)ন ধর্ম নহে), কিন্তু (পরন্ত) পুণ্যন্ত (শুভ অনৃষ্টের ) সান্লিধ্যাৎ 
( নৈকট্যবশতঃ ) ইস্টন্ত ( প্রি ) বস্তনঃ (পদার্থের ) চ( এবং) [সান্লিধ্যবশতঃ] 
সত্তপ্রধানে ( সব্বগুণ প্রবল ) অন্মিন ( এই ) চিত্তে (অন্তঃকরণে ) পয়সি (জলে) 
স্থধাকরঃ (চন্দ্র) ইব (ন্তাঁয়) আনন্দলক্ষণঃ (আনন্দম্বরূপ) তু (কিন্ত) 
আম্মা (ন্বস্বপ) এব (ই) প্রতিবিষ্বতি (প্রতিবিষ্িত হয়_-প্রতিফলিত 
হয়) ॥ ৬৪৭ ॥ ৬৪৮ 

অন্ুবাদ। তজ্জন্ত আনন্দ মনের ধর্ম নভে, নিগুণত্ববশতঃ আত্মারও ধর্ম 
নহে; কিন্তু পুণ্য এবং ইষ্ট বস্তর সান্লিধ্যবশতঃ সত্ব-গুণপ্রধান এই চিত্তে নির্মল 
জলে চন্দ্রমার স্তায় আত্ম! প্রতিবিষ্বিত হন ॥ ৬৪৭ ॥ ৬৪৮ 

সোহয়মাভান আনন্দশ্চিত্তে য প্রতিবিশ্বিতঃ | 

পুণ্যোৎকর্ষাপকর্ধীভ্যাং ভবত্যুচ্চাবচঃ স্বযমূ ॥ ৬৪৯ 

অনয । সঃ (সেই) অয়ং (এই) আভালঃ (প্রতিফলিত ) আনন্দঃ 
(স্থখ) ষ:ং (যে) চিত্তে (অন্তঃকরণে) প্রতিবিদ্বিতঃ (প্রতিফলিত ) 

[ সন্__হইয়!] পুণ্যোত্কর্ষাপকর্ষাভ্যা ( পুণ্যের আধিক্য ও অল্পতাবশতঃ ) 

স্বয়ৎ (নিজে) উচ্চাবচঃ (ভাল মন্দ নানাপ্রকার ) ভবতি (হইয়া 
থাকে )॥ ৬৪৯ 

অনুবাদ। সেই এই তআভাপদ (প্রতিফলিত) আনন্দ চিত্তে গ্রতিবিশ্বিত 
হইয়! পুণ্যের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ-বশতঃ স্বয়ং ভাল মন্দ নানাপ্রকার হুইয়! 
থাকে ॥ ৬৪৭ 

সার্ববভৌমাদিব্রহ্ষান্তং শ্রুত্যা ঘঃ প্রতিপাদিতঃ । 
স ক্ষয়িযুঃ সাতিশয়ঃ প্রক্ষীণে কারণে লয়ম্ ॥ ৬৫০ 
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যাত্যেষ বিষয়ানন্দে যস্ত পুণ্যেকসাধনঃ। 
যে তু বৈষয়িকানন্দং ভূঞ্জতে পুণ্যকারিণঃ ॥ ৬৫১ 
ছঃখঞ্চ ভোগকালেহপি তেষামন্তে মহত্তরমূ । 
স্থথং বিষয়সংপৃক্তং বিষসংপৃক্তভক্তবৎ ॥ ৬৫২ 

অন্বয়। ্রত্য! ( বেদকর্তৃক ) সার্বভৌমাদিরঙ্গাস্ত, ( সর্বনূমির অধিপতি 
রাজ! হইতে ব্রহ্ম! পর্যান্ত ) যঃ (নে মানন্দ ) প্রতিপাদিতঃ (স্থিরীকৃত হইয়াছে) 
সঃ (সেই আনন্দ) ক্ষয়িষুঃ ( ক্ষয়শীল ) সাতিশয়ঃ ( তারতম্যযুক্ত ) যঃ (যে) 
তু (কিন্তু) পুণ্যৈকদাধনঃ (পুণ্যই একমাত্র যাহার উপায় ) এষঃ ( এই ) বিষয়া- 
নন্দঃ ( বিষয়জনিত ম্থখ ) কারণে ( হেতু ) প্রক্ষীণে (লয় হইলে ) লয়ং (নাশ) 
যাতি ((প্রাণ্ত হয়)তু (কিন্ত) যে (বাহার) পুণ্যকারিণঃ ( পুণ্য-কম্মের 
অনুষ্ঠাতা ) বৈষয়িকানন্দং ( বিষয়জনিতম্থখ ) ভূগ্ততে ( ভোগ করে ) ভোগকালে 
( বিষয়ন্থথতভোগের সময় ) অপি (ও) ম্খং (আনন্দ ) তেষাং (তাহাদের) 
অন্তে (পরিণামে ) মহত্তরম্ ( অত্যধিক ) [দ্বঃখ] ব্ষয়সংপৃক্তৎ ( অর্থসম্বন্ধীয় ) 
স্থখং ( আনন্দ ) বিবসংপৃক্রভক্তবৎ ( বিষসংমিশ্র ভাতের সভায়) ॥৬৫০।৬৫১৬৫২ 

অন্ুবাদ। শ্রুতিতে দার্বভৌম নরপতি হইতে ঠিরণ্যগর্ভ পর্যন্ত যে আনন্দ 
প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহা ক্ষয়ণীল এবং অতিশয়-ঘুক্ত ; সখের কারণ নাশ প্রা 
হইলে, পুণ্যবলে প্রাপ্ত বিষয়জনিত আনন্দ লয়প্রাপ্ত হইয়। থাকে, যে পুণ্য- 
কর্্মকারী লোকগণ বিষর্-জনিত স্থখভোগ করে, তাহাদের ভোগসময়ে অত্যন্ত 
হঃথ এবং পরিণামে ও অত্যন্ত ছঃখ ঘটিয়! থাকে । বিষয় সম্পর্ককনিত সুখ বিষ- 
মিশ্রিত অন্নের স্তায় দুঃখদায়ক ॥ ৬৫০ ॥ ৬৫১ | ৬৫২ 

ভোগকালেইপি ভোগান্তে দুঃখমেব প্রষচ্ছতি। 

স্থথমুচ্চাবচত্বেন ক্ষয়িফুত্বভয়েন চ ॥ ৬৫৩ 
অন্বয়। স্ুখং( বৈষয়িক আনন্দ) উচ্চাবচত্বেন ( ভাল, মন্দ নানাগ্রকার 

বলিয়! ) ক্ষয়িষুত্রভয়েন ( ক্ষয়শীলত্ব ভয় থাকায়) চ (এবং). ভোগকালে 
( ভোগের সময়ে ) অপি (ও) ভোগাস্তে (ভোগের পর) ছঃখং (ক্রেশ) এব 
(ই) প্রধচ্ছতি (প্রদান করে )॥ ৬৫৩ 

অন্থবাদ। বিষযজ স্থুখ ভাল, মন্দ নানাপ্রকার থাকায় এবং ক্ষয় হুইয়! 
যাঁয়--এই ভয় থাকায়, ভোগের সময় এবং ভোগের শেষে দুঃখই প্রদান করিয়! 
থাকে ॥ ৬৫৩ 

ভোগকালে ভবেন্ন ণাং ব্রহ্মাদিপদভাজিনাম্। 

রাজস্থান গ্রবিষ্টানাং তারতম্যং মতং যথা! ॥ ৬৫৪ 
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তখৈব ছুঃখং জন্ত নাং ব্রহ্গাদিপদভাজিনাম্। 

ন কাজ্জণীয়ং বিছুষা তস্মাদূবৈষয়িকং হুখম্ ॥ ৬৫৫ 
অন্বয়। বথ! (যেমন) ভোগকালে (ভোগসময়ে ) ব্রহ্গাদিপদভাজনাং 

( হিরণ্যগঞ্ভ প্রভৃতি স্থানকে ভজন করে) রাজস্থান প্রবিষ্টানাং (রাজার স্থানে 
উপবিষ্ট ) নণাং ( মন্ুয্থগণের ) তারতম্য ( তরতমভাব ) মতং (অভিমত) 
ভবে (হয়), তথা (সেইরূপ) এব (ই) ব্রহ্গাদিপদভার্জনাং ( হিরণ)গর্ভ 

প্রভৃতি পদভাগী) জন্তুনাং ( প্রাণিগণের ) হঃখং (ক্লেশ ), তল্মাৎ (সেইজন্ ) 
বিছষা (পগ্ডিতলোক কর্তৃক) বৈষরিকৎ ( বিষর়-সন্বন্ধীয় ) সুখং (€ আনন্দ) 
ন (ন1) কাজ্কণীয়ং (প্রার্থনীয় ) ॥ ৬৫৪।৬৫৫ 

অনুবাদ। ম্বখভোগ-সময়ে হিরণ্যগর্ভাদি-পদভাগী মনুষ্যগণের এবং 
রাজপদলাভকারী মন্ুয্যদিগের যেমন তারতম্য দেখা যায়, তজ্জপ হিরণগর্ভ 
পদ্দভাগী প্রাণিগণের ছুঃখ তরতমভাবে পরিদৃষ্ট হয়। স্থৃতরাং বিদ্বান্ লোকের 

বৈষয়িক স্থুখ প্রার্থন। কর! উচিত নহে ॥ ৬৫৪ ॥ ৬৫৫ 

যে৷ বিশ্বভৃত আনন্দ; স আত্মানন্দলক্ষণঃ । 

শীশ্বতে। নি যঃ পুর্ণে নিত্য একোহুপি নির্ভয়ঃ ॥ ৬৫৬ 
কন্বয়। ষঃ (যে) বিশ্বভৃতঃ (বিশ্বূপ) আননঃ (ম্থখ)সঃ (সেই) 

আনন্'লক্ষণঃ ( সুখম্বরূপ ) আত্মা, শাশ্বতঃ (অপক্ষয়-রহিত ), নিহ়ঃ ( দ্বৈতশূন্ত ) 
পূর্ণঃ ( পরিপূর্ণ ) নিত্যঃ ( সর্বদ1 একদ্নপে অবস্থিত ) একঃ ( অদ্বিতীয় ) অপি 
(ও) নির্ভয়ঃ (ভীতিশৃন্ত )॥ ৬৫৬ 

অন্ুবাদ। যাহা বিশ্বরূপ আনন্দ, তাহাই স্তুথম্বরূপ আত্মা, তীহার ক্ষয় নাই, 
তিনি দ্বৈতশৃন্ঠ, পুর্ণ, নিত্য এবং এক হুইয়াও সর্বদ! ভয়শৃন্ত ॥ ৬৫৬ 

লক্ষ্যতে প্রতিবিম্বের্নাভাসানন্দেন বিম্ববৎ। 
প্রতিবিন্বে! বিন্মমূলে। বিন! বিন্বং ন সিধ্যতি ॥ ৬%৭ 

অন্বয়। বিহ্ববৎ (বিশ্বম্বরূপ ) [ আনন্দঃ] প্রতিবিদ্বেন ( বিশ্বের প্রতিদ্ধপ) 
আভাদানন্দেন (প্রতিফলিত আনন্দের দ্বার) লক্ষ্যতে ( লক্ষিত হয়) বিশ্বমূলঃ 

(বিশ্ব যাহার মুল) প্রতিবিষ্বঃ ( প্রতিরূপ ) বিশ্বং ( যথার্থবস্ত ) বিন (ব্যতীত) 
ন নলিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না) ॥ ৬৫৭ 

অনুবাদ। সেইবিষ্বভৃত আনন্দ আভাপানন্দরূপ প্রতি-বিশ্বের দ্বার] লক্ষত 
হয়; প্রতিবিষ্ব বিশ্বমূলক, বিশ্বব্যতীত প্রতিবিদ্ব হইতে পারে না॥ ৬৫৭ 

যৎ ততে। বিন্ব আনন্দঃ প্রতিবিন্বেন লক্ষ্যতে । 

যুক্ত্যেব পণ্তিতজনৈর্ন কদাপ্যনুভূয়তে ॥ ৬৫৮ 
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অন্যয়। ততঃ (সেইজন্য ) যত (যে) বিষ্বঃ (বিশ্বভৃত) আনন্দঃ (সুখ) 
প্রতিবিষ্বেন ( প্রতিবিস্বরূপে ) লক্ষ্যতে ( লক্ষিত হয় ) পঞ্ডিতজনৈঃ ) পঞ্ডিতগণ 
কর্তৃক) যুক্ত1 (যুক্তিছ্বারা) এব (ই)কর্দা( কখন) অপি(ও)ন জন্ভূর়তে 

( অনুভূত হয় না )॥ ৬৫৮ 

অনুবাদ। অতএব থে বিদ্বভৃত আনন্দ প্রতিবিন্বরূপে লক্ষিত হয়, তাহা 
পণ্ডিতগণ যুক্তিতবার! অনুভব করিতে পারেন না ॥ ৮৫৮ 

অবিদ্যাকার্য্যকরণলংঘাতেষু পুরোদিতঃ | 
আত্মা জাগ্রত্যপি স্বপ্নে ন ভবত্যেষ গোচরঃ ॥ ৬৫৯ 

অন্বয়। অবিস্তাকার্ধ্যকারণসজ্বাতেষু (অজ্ঞান তাহার কার্য দেহ এবং 

ইন্জ্িয়সমূছে ) পুরোদিতঃ ( সম্মুখে আবির্ভূত কিংবা অগ্রে উদ্দিত ) এবঃ( এই ) 
আত্মা (শ্বরূপ) জাগ্রতি (জাগ্রদবস্থায়) অপি (ও) স্বপ্লে (শ্বপ্নলময়ে ) 

গোচরঃ (জ্ঞানবিষয় ) ন ভবতি (হয় না) ॥ ৩৫৯ 

অনগুবাদ। জাগ্রৎকালে এবং স্বপ্রাবস্থায় অবিস্তা, দেহ ও ইন্দ্িয়লমূহ বিস্তমান 
পাকার, সকলের পূর্বে বর্তমান আত্মা! জ্ঞানের বিষয়ীভূত হ*ন ন11 ৬৫৯ 

স্ুলস্তাপি চ সুষ্ষস্ত ছুঃখরূপস্ত বঙ্মণঃ। 
লয়ে স্থযুণ্তো স্ফুরতি প্রত্যগানন্দলক্ষণঃ ॥ ৬৬০ 

অন্বপ্ন। ন্বযুপ্ডো ( স্বুপ্তিকালে ) ছঃখরূপন্ত ( ছূঃখস্বরূপ ) স্থৃলস্ত ( দৃশ্তমান ) 
অপি (ও) চ( এবং) ুক্স্ত (লিগ) বম্মণঃ (দেহের) লয়ে (কারণে লীন 
হইলে) আননলক্ষণঃ (স্ৃথন্বরূপ) প্রত্যক্ (মাতম) শ্ক,রতি ( প্রকাশ পান)।॥৬৬ 

অন্গুবাদ। সুযুণ্ডি কালে হঃখনয়স্ুল ও হক শরীরের কারণে লয় হইলে, 

আনন্স্বরূপ আত্ম! প্রকাশ পান ।॥ ৬৩০ 

ন ছাত্র বিষয়ঃ কশ্চিন্নাপি বুদ্যাদি কিঞ্চন। 
আত্মৈব কেবলানন্দমাত্রস্তিষ্ঠতি নিদ্ঘয়ঃ ॥ ৬৬১ 

অন্ধ । হি (যেহেতু) অত্র (এই সময়ে__নুধুপ্তিকালে ) কশ্চিৎ (কোন) 
বিষয়ঃ (অর্থ)ন (নাই) বুদধ্যার্দি (বুদ্ধি প্রভৃতি) কিঞ্চন (কিছু) অপি 
(ই)ন (নাই), কেবলানন্দমাত্রঃ (শুদ্ধ আনন্দরূপ ) নিব ( দ্বৈতশূন্ত 
আত্ম! (ম্বরূপ ) এব (ই) তিষ্ঠতি (বিস্তমান থাকেন )॥৬৬১ 

অন্থবাদ। কারণ, ন্যুণ্তিকালে কোন বিষর থাকে না, বুদ্ধি প্রভৃতি কিছুই 
থাকে না, কেবলমাত্র আনন্দ ন্বরূপ অন্বন্ন আত্মাই বিস্তমান থাকেন ॥ ৬৬১ 

প্রত্যভিজ্ঞায়তে সর্ববেরেষ সৃপ্তো খিতৈর্জনৈঃ | 
স্থখমাত্রতয়া নাত্র সংশয়ং কর্তূমহসি ॥ ৬৬২ 
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অন্বয়। সর্বৈঃ (সমস্ত) হ্ৃপ্োখিতৈঃ (ধুপ্তি হইতে উখিত ) জনৈঃ 
(লোকসমূহ কর্তৃক ) এবঃ (এই আত্ম!) স্ৃথমাব্রতয়! ( আনন্ম্বরূপত্বরূপে ) 
প্রত্যভিজ্ঞায়তে (প্রত্যভিজ্ঞাত হইতেছে, অথাৎ যে আমি শ্থথে নিদ্রা গিয়াছিলাম, 
সে মামি এখন জাগরিত হইয়াছি) অত্র (এ বিষয়ে ) সংশয়ং ( সন্দেহ ) কর্তুং 
(করিতে )ন অসি (পার না) ॥ ৬৬২ 

অস্থবাদ। নুযুখি হইতে উখিত সমস্ত লোক স্থথন্বরূপত্বরূপে আত্মার 
প্রত্যভিজ্ঞা করিয়া] থাকে, ইহাতে সন্দেহ করিও ন1 ॥ ৬৬২ 

ত্বয়াঁপি প্রত্যভিজ্ঞাতং স্খমাত্রত্বমাত্মনঃ | 

স্থযুণ্তাহুথিতবত। স্থখমস্বাপ্নমিত্যনু ॥ ৬৬৩ 

অন্থয়। ন্থযুগ্তাৎ (নুষুণ্তি হইতে ) উত্থিতবতা! (যে জাগরিত হইয়াছে এমন 
ব্যক্তি) ত্বয়। ( তোমাকর্তৃক ) অপি (ও) ম্থখং (শ্বথরূপে) অস্বাগ্সম্ (নিষ্রা 
গিয্লাছিলাম ) ইতি (এইরূপ) অনু (পশ্চাৎ অথবা অন্ুভববশতঃ ) আত্মনঃ 
(আত্মার) স্ুৃখমাত্রত্বং (কেবল স্থখরূপত্ব ) প্রত্যতিজ্ঞাতম্ ( প্রত্যভিজ্ঞা কর! 

হইয়াছে ) ॥ ৬৬৩ 
অন্ুবাদ।--( কেবল যে অন্য লোকেরা আত্মার স্থখরূপত্ব অন্থভব করে, 

তাহা নহে, তৃমিও করিয়া থাক-__তাহ! প্রদশিত হইতেছে_-) তুমিও ন্ুধুপ্তি 
হইতে উখিত হইয়া! 'আমি স্থথে নিদ্রা গিয়াছিলাম+_-এইরূপ অনুভববশতঃ 
আত্মার সুথন্বরূপত্ব প্রতাযভিজ্ঞ করিয়া থাক ॥ ৬৬৩ 

ছুঃখাভাবঃ স্খমিতি যছুক্তং পুর্বববাঁদিন] । 

অনাত্রাতোপনিষদা তদসারং মুষ! বচঃ ॥ ৬৬৪ 

অন্বয়। অনান্রাতোপনিষদ! (যে উপনিষদের গন্ধ অল্পও গ্রহণ করে নাই-_ 
ষে কিছুমাত্র উপনিষৎ জানে না) পু্ববাদ্দিন! ( পুর্ববপক্ষকারী ) ছুঃখাভাবঃ 
(ছুঃথের অভাব) ম্থখম্ (আনন্দ) ইতি (এইরূপ) যৎ (যাহা) উক্ত 
(কথিত হইয়াছে) তৎ (সেই) বচঃ (বাক্য) অসারং (.দারহীন-_যুক্তি- 
বিহীন ) মুষ! ( মিথ্য। )॥ ৬৬৪ 

অনুবাদ ।-_পূর্ববপক্ষবাদী উপনিষদের কিঞ্চল্মাত্র স্বাণ না লইয়া (কিছুমাত্র 
উপনিষৎ না জানিয় ) স্থখশব্দের অর্থ হুঃখাভাব বলিয়াছেন, তাহ! অনার এবং 
মিথ্যা ॥ ৬৬৪ 

হুঃখাভাবস্ত লোফটাদো বি্যাতে নানুভূয়তে | 
স্থখলেশোহপি সর্ব্বেষাং প্রত্যক্ষং তদিদং খলু ॥ ৬৬৫ 

অস্বস্্। তু (কিন্তু) লোষ্টাদৌ (ডেগা প্রভৃতিতে ) ছুঃখাভাবঃ (ক্লেশের 
অভাব) বি্ভতে (আছে) ন অনুভূয়তে (অন্গহৃত হইতেছে ন1), দ্থখলেশঃ 



সর্ববেধাস্ত-মিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রহ | ২৩৯ 

( স্বখের কণামাত্র ) অপি (ও) সর্কেষাং ( সকল লৌকের) তত (সেই) ইদং 
( ইহা) প্রত্যক্ষং (দৃষ্ট) খলু (নিশ্চিত )॥ ৬৬৫ 

অনুবাদ। লোষ্ট (ডেল! ব৷ টিল) প্রভৃতিতে দুঃখের অভাব বিদ্যমান 
আছে, [ কিন্ত তাহ।] অনুন্ত হয় না। সুখের কণামান্রও সকলের প্রত্যক্ষ 
হইয়] থাকে ॥ ৬৬৫ 

সদয়ং হোষ এবেতি প্রস্তত্য বদতি শ্রুতিঃ। 

সদ্ঘনোহয়ং চিদ্ঘনোহয়ং আনন্দঘন ইত্যপি ॥ ৬৬৬ 

আনন্দঘনতামস্য স্বরূপং প্রত্যগাত্মনঃ | 

ধন্যৈর্মহাত্মভি্ধীরৈ ব্র্ধবিভ্ভিঃ সছুত্তমৈঃ ॥ ৬৬৭ 
অপরোক্ষতয়ৈবাত্মা সমাধাবনুভূয়তে | 
কেবলানন্দমাত্রত্বেনৈবমত্র ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬৮ 

অন্বয়। অয়ং (এই আত্ম! ) সৎ (সংস্বরূপ ) হি (যেহেতু) এষঃ (এই-- 
আত্ম। ) এব (ই) [সৎ] ইতি (এইরূপ) প্রস্তত্য ( উপক্রম করিয়া!) শ্রুতি 

(বেদ) বদতি (বলেন) অয়ং (এই আত্ম!) সদ্ঘনঃ (সনুর্বি--সংশ্বরূপ ) 
চিদ্ঘনঃ (জ্ঞানম্বরূপ ) আনন্দঘনঃ ( আনন্বস্বরূপ) ইতি (এইরূপ) অপি (ও) 
[শ্রুতি] অন্ত (এই) প্রত্যগায্মনঃ (ব্যাপক আত্মার) আনন্দঘনতাং ( স্থুখ- 
স্বরূপতা ) স্বরূপৎ (নিজরূপ) [বদতি_বলেন] ধগ্ঠৈঃ ( পুণ্যবান্ ) ধাঁরৈঃ 
(পণ্ডিত ) সছন্ুমৈঃ ( সাধুশ্রেষ্ঠ ) ব্রহ্ম বস্তিঃ (ব্রহ্মজ্ঞানবান্) মহাত্মভিঃ ( মহাত্ম- 
গণ কর্তৃক ) সমাপো (সমাধিকালে ) আত্ম (স্বরূপ ) অপরোক্ষতয়া ( প্রত্যক্ষ- 
ভাবে ) কেবলানন্দমান্ত্রত্বেন (কেবল আনন্দম্বরূপত্বরূপে ) এব (ই) অনুভূয়তে 

( অনুভূত হয় ) অত্র (এ বিষয়ে) সংশয়ঃ সেন্দেহ) ন নোই) ॥ ৬৬৬) ৬৬৭ ৬৬৮ 
ন্ুবাদ। এই আত্ম! সংস্বরূপ--এইরূপ উপক্রম করিয়! শ্রুতি আত্মাকে 

সংস্বরূপ বলিয়! থাকেন, এই আত্ম! সংস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও আনন্স্বরূপ-_ 
এইরূপ শ্রুতি আনন্দরূপতাকে আস্মার স্বরূপ বলেন; ধন্য, পণ্ডিত, সাধুশ্রেষ্ঠ 
ব্রহ্মন্ত মহাত্মারা সমাধিকালে প্রত্যক্ষভাবে কেবল মাত্র আনন্দন্বরূপত্বরূপে 

আত্মাকে অন্ভব করিয়! থাকেন, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৬৬ ॥ ৬৬ ॥ ৬৬৮ 

স্বশ্বোপাধ্যনুরূপেণ ব্রহ্ধাগ্ভাঃ সর্ববজন্তবঃ | 
উপজীবন্ত্যমুষ্যৈব মাত্রামানন্দলক্ষণাম্ ॥ ৬৬৯ 

অন্বয়। ব্রহ্গাগ্তাঃ (বক্ষ! হইতে আরম্ভ করিয়!) সর্বজন্তবঃ ( সমস্ত প্রাণী) 
্বস্থোপাধ্যস্থরূপেণ (নিজ নিজ উপাধি অনুসারে ) অমুঘ্য (ইহার ) এব (ই) 
আনন্দলক্ষণাৎ ( ন্ুখন্বরূপ ) মাত্রাম্ ( অংশ ) উপজীবস্তি (আশ্রয় করে )॥ ৬৬৯ 

অনুবাদ। ব্রহ্ম! প্রভৃতি সমস্ত প্রাণী নিল নিজ উপাধির অনুরূপ এই আত্মার 
আনন্দের অংশ অবলম্বন করিয়া থাকে ॥ ৬৬৯ 



২৪০ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রহঃ | 

আম্বাগ্ভতে যে৷ ভক্ষ্যেযু হুখকৃম্মধুরো৷ রসঃ | 

স গুড়স্তৈব নে! তেষাং মাধুর্ধ্ং বিছ্তে কচিৎ ॥ ৬৭০ 
অন্বর। তক্ষোযু ( খাদ্য দ্রব্যে )যঃ (যে) ন্ুথকৎ ( আনন্দজনক ) মধুরঃ 

(মি) রসঃ আম্মাদাতে (স্বাদ গ্রহণ কর! হয় ) সঃ (সেইটি) গুড়ম্ত (গুড়ের) 
এব (ই) [রল]) তেষাং (সেই সমস্ত পদার্থের) কচিৎ € কখনও ) মাধুর্য 
( মধুরত। ) নো বিদ্ভতে (থাকে না)॥ ৬৭০ 

অনুবাদ। লোক ভক্ষগ্রব্যে যে স্থখজনক মধুর রস আন্বাদন করিয়া থাকে, 
তাহা গুড়েরই মাধুর্য, সেই সমস্ত দ্রবোোর মাধুর্ধায কখনও থাকে না ॥ ৬৭০ 

তদ্বদ্ বিষয়সানিধ্যাদানন্দে। যঃ প্রতীয়তে । 

বিশ্বানন্নাংশ-বিস্ফৃত্তিরেবাসৌ ন জড়াত্মনাম্ ॥ ৬৭১ 
অন্বয্ন। তদ্বৎ (সেইরূপ) বিষয়সান্সিধ্যাৎ (অর্থের নৈকট্য-বশতঃ ) ষঃ 

(যে) আনন্দ: (ন্ুথ) প্রতীয়তে ( প্রতীত হয় ), অসৌ (তাহ!) বিশ্বানন্নাংশ- 

বিস্ফুর্তি; (বিশ্বভৃত স্থখের অংশের স্ফুরণ ) এব (ই) জড়াত্বনাং ( অচেতন 
বস্তসমূহের ) ন ( ন।)॥ ৬৭১ 

অনুবাদ । সেইরূপ বিষয়ের সাল্সিধ্যবশতঃ যে আনন্দ অনুভূত হয়, তাহা 
বিশ্বভৃ্ত আনন্দের অংশের ম্মুরণমাত্র অচেতন বস্তর নহে ॥ ৬৭১ 

যস্ত কম্যাপি যোগেন ত্র কুত্রাপি দৃশ্ঠাতে | 

আনন্দঃ স পরস্থৈব ব্রহ্মণঃ স্ফুর্তিলক্ষণঃ ॥ ৬৭২ 
অনবয়। যত্র (যেখানে) কুত্র (কোথায়) অপি (ও)যন্ক (ধার) কস্ত কোছার) 

অপি (ও) যোগেন (সংযোগে ) আনন্ঃ (শ্থখ) দৃশ্ততে (দৃ্ট হয় )সঃ (তাহা) 

পরন্ত ব্রহ্গণঃ ( পরব্রদ্দের ) এব (ই ) ক্ফুর্তিলক্ষণঃ ( স্মুরণন্বরূপ )॥ ৬৭২ 
অনুবাদ। যেকোনস্থানে যে ঝোন বস্তর লংযোগে যে আনন্দ পরিদৃ্ট হয়, 

তাহা পরব্রন্ধে রই শ্ষুত্তিপ আনন্দ ॥ ৬২ 

যথা কুবলয়োল্লাসশ্চন্দ্রন্তৈব প্রসাদতঃ | 
তথানন্দোদয়োইপ্যেবাং স্ফুরণাদেব বস্তনঃ ॥ ৬৭৩ 

অনয়। যথা €( যেমন ) কুবলয়োল্লানঃ (নীলপল্পের 'মানন) চন্তরস্ত ( শশা- 
স্কের) এব (ই) প্রসাদতঃ ( অনুগ্রহে ) তণা (সেইরূপ) বস্তনঃ (বস্তর) 
স্ষরণাৎ (ক্কুর্তিবশতঃ ) এব (ই) এবাং (এই সমস্ত বস্তর) অপি (ও) 
আনন্দোদয় ( মুখের আবির্ভাব) [হয়] ৬৭৩ 

অঙ্গবাদ। যেমন চন্দ্রের অনুগ্রহবশতঃ নীলপদ্মের আনন্দ হয়, তন্দরপ আত্মার 

শ্ুরণপ্রবুক্ত এই সমস্ত জড়বন্তর আনন্দের আবির্ভাব হয় ॥ ৬৭৩ 



আত্মনোইদ্বিতীয়ত্বম। 
সত্ব্ং চিত্বং তথানন্দঃ স্বরূপং পরমাতনঃ | 

নিগুণস্ত গুণাযোগাদ্ গুণাস্ত ন ভবস্তি তে ॥ ৬৭৪ 
অন্থয়। পরমাত্মনঃ (পরব্রদ্ধের ) সত্বং (মতের ভাব )চিত্বং (জানত্ব) 

তথা ( সেইরূপ ) আননঃ ( স্থথ) স্বরূপং (রূপ)তু (কিন্ত) নিগুণম্য 
(গুণহীন বস্তর--মাত্বার ) গুণাযোগাৎ (গুণের সম্বন্ধ না! থাকিতে পারায়) 
তে (তাহার1--সন্ব, চিত্ব, আনন ) গুণাঃ ( গুণ) ন ভবস্তি (হয় না )॥ ৬৭৪ 

অন্ভুবাদ। সন্ব, চিত্ব (জ্ঞানত্ব) এবং আনন্দ পরমাতস্বার স্বরূপ। নিগুপ 
আত্মার গুণনন্বন্ধ থাকিতে পারে না বলিয়! সত্ব, চিত্ব ও আনন্দ আত্মার গুণ 
নহে ॥ ৬৭৪ 

বিশেষণস্ত ব্যাবৃত্্ৈ * ভবেদ্দ্রব্যাস্তরে সতি। 
পরমাত্মাদ্িতীয়োহয়ং প্রপঞ্চস্ মুষাত্বতঃ ॥ ৬৭৫ 

অন্থয়। দ্রব্যান্তরে ( অন্য দ্রবা অর্থাৎ আত্মা ভিন অন্ত দ্রবা) সভি 
( থাকিলে ) বিশেষণং ( বিশেষণ ) ব্যাবৃত্র্যে (নিবুত্তির জন্ট ) ভবে (হয়), 
প্রপঞ্চন্ ( জগতের ) মুষাত্বতঃ ( মিথ্যাত্ব-বশতঃ ) অয়ং (এই ) পরমাত্মা( পর- 
বদ্ধ ) অস্থিতীয়ঃ ( গ্ৈতশুন্ত )॥ ৬৭৫ 

অনুবাদ । [ সত্ব, চিত্ব, আনন্দ বদি ধর্ম হয়, তাহা হইলে বিশেষণ হইল; 
বিশেষণ ইতরের নিষেধক হইয়! থাকে, যদি পরমাত্ম! ব্যতীত অন্ত পদার্থ থাফিত, 
তবে তাহারই নিষেধ করিত।)] যদি পরমাত্মা ভির অন্ত বন্ত থাকিত, তাহা 
বিশেষণ ব্যাবুত্তির ( অপরের নিষেধের ) নিমিত্ত হইত, জগতের মিথ্যাত্ব-গ্রযৃক্ত 
হইলে ব্রদ্ই অদ্বিতীয় বস্ত ॥ ৬৭৫ 

বস্ত্স্তরস্া ভাবেন ন ব্যারৃত্য; কদাচন। 

কেবলো নিগু ণশ্চেতি নিগু পত্বং নিরুচ্যতে ॥ ৬৭৬ 

অন্বয়। বত্বস্তরশ্ত (ব্রহ্ম ভিন্ন পদার্থের) অভাবেন (না থাক হেতু) 

কর্দাচন ( কখনও ) ন( না) ব্যাবৃত্তযঃ (নিষেধ্য ), কেবলঃ (শুদ্ধ) নিগুগঃ 
( গুণহীন ) চ (এবং) ইতি (এইরূপ) [শ্রুতা-শ্রুতি কর্তৃক] [আত্মার] 
নিগুপত্বং ( গুগহীনত্ব) নিরুচ্যতে ( কথিত হয় )॥ ৬৭৬ 

অনুবাদ। আত্ম। ব্যতীত বস্তুর অভাববশতঃ অন্ত বস্ক কখনও নিষেধ্য 
( নিষেধের বিষয় ) হইতে পারে না; [কারণ] কেবল, নিগুণ ইত্যাদি শ্রুতি 
ঘাত্বীর নিগুপত্ব নিরূপণ করিয়া থাকেন ॥ ৬৭৬ 

* থিলে দ্রব্যান্তরে সতি--ইতি পাঠান্তরম্। 
৩৯ 
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শ্রুত্যৈব ন ততস্তেষাং গুণত্বমুপপদ্যতে । 
উষ্ণত্ৃষ্ণ প্রকাশশ্চ যথা বহেস্তথাত্বনঃ ॥ ৬৭৭ 

সত্বচিত্বানন্দতাদিত্বরূপমিতি নিশ্চিতমৃ। 
অতএব সজাতীয়বিজাতীয়া দ্িলক্ষণঃ ॥ ৬৭৮ 

ভেদে ন বিদ্যতে বস্তৃম্তদ্বিতীয়ে পরাত্মনি | 

প্রপঞ্চস্তাপবাদেন বিজাতীয়কুৃতা ভিদা ॥ ৬৭৯ 

নেষ্যতে তৎ প্রকারং তে বক্ষ্যামি শৃণু সাদরম্। 
অহেগুণবিবর্তন্ত গুণমাত্রস্ত বস্তৃতঃ ॥ ৬৮০ 

বিবর্তন্তাস্ত জগতঃ সম্মাত্রত্বেন দর্শনম্। 
অপবাদ ইতি প্রাহুরদৈতব্রন্মদণিনঃ ॥ ৬৮১ 

অন্বর়। ততঃ (অতএব) শ্রুত্যা (বেদের দ্বার) এব (ই) তেষাং 
তোহাদের- সত্ব, চিত্ব ও আনন্দের) গুণত্বং (গ্ণত্ব) ন উপপদাতে (উপপন্ন হয় না) 
যথ! (যেরূপ ) বন্ধেঃ ( অগ্নির ) উদ্ণত্বৎ ( উঞ্ণত1 ) চ (ও) প্রকাশঃ (দীপ্তি) চ 

(ও) তথা ( সেইরূপ) সত্বচিত্বানন্দতাদি সত্ব, জ্ঞানত্ব ও নুথত্ব প্রভৃতি) আত্মনঃ 
(আত্মার ) স্বরূপং (ম্বরূপ) ইতি (ইহা) নিশ্চিত (মবধারিত) অতএব (এই নিমিত্ত) 

অভ্ভিতীয়ে ( দ্বৈতশৃন্ত ) পরাত্মনি ( পরব্রহ্গরূপ ) বস্তনি (যথার্থ পদার্থে) সজাতীয়- 
বিজাতীয়াদিলক্ষণঃ € সমানজাতীয়, বিকুদ্ধজাতীয় প্রভৃতিরপ ) ভেদঃ ( দ্বৈত) 
ন (না) বিস্ততে (আছে) প্রপঞ্চশ্ত (জগতের ) অপবাদেন (বাধঘ্ধার ) 

বিজাতীয়কৃত৷ ( ভিন্নজাতীয় পদার্থকৃত ) ভিদা (ভেদ) ন ইয্যতে ( অভিপ্রেত 
হয় নাই ), তত্প্রকারৎ (তাহার প্রণালী ) তে ( তোমাকে ) বক্ষ্যামি (বলিব) 

সাদরৎ (আদরের সহিত) শূণু (শ্রবণ কর) [ষথা--যেমন ] গুণবিবর্তস্ত 
(রজ্জুর বিবর্ত ) অহেঃ ( সর্পের ) বস্ততঃ (যথার্থতঃ) গুণমাত্রস্ত ( রজ্জুমাত্রের ) 
দর্শনম্ (জ্ঞান ), অন্ত (এই) বিবর্তন্ত (বস্ততে মিথ্যাবস্তর আরোপ) জগতঃ 

( প্রপঞ্চের ) সন্মাত্রত্েন (ব্রহ্মমাত্রভাবে ) দর্শনম্ (জ্ঞান ) অনৈতবন্ষদর্শিন: 
( অদ্বিতীয় ব্রক্ষদর্শী মহাত্মগণ ) অপবাদঃ (বাধ) ইতি (ইহা) প্রান 
(বলেন ) ॥ ৬৭৭॥৬৭৮।৬৭৯।॥৬৮০|৬৮১ 

অন্থবাদ। শাতিপ্রমাণের দ্বারাও সত্ব, চিত্ব ও আনন্দের গুণত্ব উপপর হয় 
না। যেমন উষ্ণত! ও প্রকাশ অগ্নির ম্বরূপঃ সেইরূপ সত্ব, চিত্ব ও আনন্দ ব্রদ্ধের 
স্বক্ূপ-_ইহাই নিশ্চিত; অতএব অদ্বিতীয় বস্তু পরমাত্মবার় সজাতীয়, বিজাতীয় 
প্রভৃতি ভেদ নাই। প্রুপঞ্চের অপবাদ (বাধ) বশতঃ বিরুদ্ধজাতীয় বস্তজনিত 

ভেদ গ্বীকার করা যায় না; তাহার প্রণ।লী তোমাকে বলিতেছি, তুমি আদর 
সহকারে শ্রবণ কর।-_রজ্জুর বিবর্ত সর্প; তাহাকে বাস্তবিক রজ্জুরূপে দর্শনের 



সর্বব্ধোত্ত-সিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রহঃ । ২৪% 

ঠায় এই ব্রঙ্গের বিবর্ত জগৎকে সনাত্রত্বর্ূগে দর্শনকে অদ্বৈত-রহষদ্শ হাস 
অপবাদ বলিয়। থাকেন 0৬৭৭1৬৭৮1৬৭ ৯1৬৮৪।৬৮১ 

ব্যুৎক্রমেণ তদুৎপতে্র ব্যং সুক্ষাবুদ্ধিভিঃ ৷ 
প্রতীতশ্ত।প্য জগতঃ সম্মাত্রস্থং সুযুক্তিভিঃ ॥ ৬৮২ 

অন্বয়। স্স্বুদ্ধিভিঃ ( হুঙ্ষমজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণকর্তৃক ) নুযুক্িভিঃ ( ভাল 
ভাল যুক্তিসমূহ দ্বার! ) তছ্ৎপত্তেঃ (জগতের উৎপত্তিহেতু ) বুতক্রমেণ (বিপ- 
রীতক্রমে ) প্রতীতন্ত ( অনুভূত ) অস্ত (এই ) জগতঃ (জগতের ) সম্মাজত্বং 
( ব্রন্মশ্বরূপত্ব ) প্রষ্ব্যম্ ( দেখিবে, অর্থাৎ জানিবে )॥ ৬৮২ 

অনুবাঁদ। সুক্বুদ্ধিব্যক্তিগণ সারগর্ভ যুক্তিসমূহ দ্বারা ব্রহ্ম হইতে জগতের 

উৎপত্তি হয় বলিয়! বিপরীতভাবে অনুভূত জগতের ব্রহ্ষস্বব্ূপতা দর্শন 
করিবে ॥ ৬৮২ 

চতুর্ব্বিধং স্থুলশরীরজাতং 

তদ্ভোজ্যমননাদি তদাশ্রয়াদি । 

্রহ্মাণ্তমেতৎ সকলং স্থৃবিষ্ঠ- 
মীক্ষেত পঞ্চীকৃতভূতমাত্রয্ ॥ ৬৮৩ 

অন্থয়। চতুধ্বিধং (চারিপ্রকার-_জরাযুজ, অগুজ, শ্বেদজ, উদ্ভিজ্জ ) স্থুল- 
শরীরজাতং ! স্থলদেহসমূহ ) তদ্ভোজ্াং ( তাহাদের খাগ্ঠ অঙ্গ প্রভৃতি ১ তদাশ্র 

যাদি (সেই অন্নের আধার ) এততৎ (এই ) নকলং (সমস্ত) স্থবিষ্ঠং (স্ুলতম) 
্ঙ্গাণ্তধ ( চরাঁচর ) পঞ্চীকৃতভূতমাত্রংৎ (পঞ্চীকরণবিশ্ষ্টি ভূত) ঈক্ষেত 
(দেখিবে )॥ ৬৮৩ 

অনুবাদ। জরাফুজ, অগ্ুজ, শ্থেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চারিপ্রকার স্থূল শরীর, 
তাহার ভোজ ( থাস্ত ) অন্ন প্রভৃতি, তাহার আশ্রয় এই সমস্ত স্থূল ব্রন্দাণ্ড পঞ্চীকৃত 
ভূত বণিয়! দেখিবে (জানিবে ) ॥ ৬৮৩ 

যৎকা্যরূপেণ যদীক্ষ্যতে তৎ 

তন্মাত্রমেবাত্র বিচাধ্যমাণে । 

সুকাধ্যভূতং কলসাদি সম্যগ্ 
বিচারিতং সন্ন মবদে। বিভিগ্তাতে ॥ ৬৮৪ 

অন্ব। যৎ (যে বন্ত-_ঘটাদি) যৎকার্ধ্যরূপেণ (ষাহার-_মৃত্তিকার 
কার্ধ্যরূপে ) ঈক্ষ্যতে ( ৃষ্ হয় ) অত্র এ বিষয়ে) বিচাধ্যমাণে( বিচার করিলে), 

তৎ (তাহা) তন্মান্র,( সেইটি ) এব( ই), মৃৎকার্যযভূতৎ মেত্তিকার কার্য্যস্বরূপ) 
কলসাদি ( কুস্ত গ্রভৃতি ) সম)ক্ (ভালরূপে ) বিচারিতৎ ( মীমাংসিত ) সং 

( হইলে) মৃদঃ ( মৃত্তিক1 হইতে ) ন বিভিদ্ততে ( ভিন্ন হয় না) ॥ ৬৮৪ 



২৪8 সর্ধবেনগাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। 

অনুযাদী। যেবন্ত (ঘটাদি) যাহার (মৃত্তিকায়) কার্ধ্য-রূপে দৃষ্ট হয়, 
বিচার করিলে, তাহাই (মৃত্তিকাই) [ প্রতীত হয্ন ], ভালরূপ বিচার করিলে, 
মৃত্তিকার কার্ধ্য কুম্ত প্রভৃতি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে ॥ *৮৪ 

অন্তর্বহিশ্চাপি ম্বদেব দৃশ্যতে 
মুদো ন ভিন্নং কলসাদি কিঞ্চন। 

শ্রীবাদিমদ্ যৎ কলসং তদ্দিথং 
ন বাচ্যমেতচ্চ ম্বদেব নান্যৎ ॥ ৬৮৫ 

অন্বয়। [কলসের] অন্তঃ (মধ্যে) বহিঃ (বাহিরে ) চ( এবং) অপি 
(ও) মৃৎ (মৃত্তিকা! ) এব ( ই) দৃশ্ঠতে ( দেখা যায় ) কলপাদ্দি (কুস্ত প্রভৃতি ) 
কিঞ্চন (কোন বস্ত ) মুদঃ (মৃত্তিকা হইতে ) ন ভিন্নং (পৃথক নহে ); গ্রীবাদি- 
মৎ (গলাদিযুক্ত ) যৎ (যে) কলসং (কুস্ত) তৎ( তাহা) এতৎ (ইহা)চ 
(এবং ) মৃৎ (মৃত্তিকা ) এব (ই) ন (না) অন্তৎ ( অপর বস্ত ) ইখং( এইরূপ) 
ন বাচাম্ (বক্তব্য নহে )। ৬৮৫ 

অন্থবাদ। [কুস্তার্দি মুত্তিকাভিল্ন আর কিছুই নহে, তদ্ধিষয়ে-যুক্তি প্রদধিত 
হইতেছে ]-__কুস্তের অভ্যন্তরে এবং বাহিরেও মৃত্তিকাই দৃষ্ট হইতেছে, কুস্ত প্রভৃতি 
কোন বন্ত মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে; গ্রীবাদিবিশিষ্ট কলস বলিয়! যাহা দৃষ্ট 
হইতেছে, তাহ! মৃত্তিকা নহে, অন্য বস্ত--এনপ বলিতে পার না ॥ ৬৮৫ 

স্বরূপতস্তৎ কলসাদিনান্গা 

মুদেব মুটরভিধীয়তে ততঃ । 
নান্সো হি ভেদে ন তু বস্তভেদঃ 

প্রদৃশ্ঠাতে তত্র বিচার্্যমাণে ৬৮৬ 

অধয়। ততঃ (তার পর) মুটৈঃ ( অজ্ঞগণকর্তৃক ) ম্বরূপতঃ ( বস্তুতঃ) 

মৃৎ (মৃত্তিকা) এব (ই) তত (তাহা) কলদাদিনায়া ( কলস- ইত্যাদি নাম 
দ্বার! ) অভিধীয়তে কেথিত হয়); তত্র (তাহাতে--কলনে ) বিচার্ধযমাণে (বিচার 
করিলে ) নায়ঃ (সংজ্ঞার) ভেদঃ (ভিন্নতা ) হি (নিশ্চিত), তু ( কিন্তু) বস্তভেদঃ 
( পদার্থের ভিন্নতা! ) ন প্রদৃশ্ঠতে (দৃ্ট হয় না )॥ ৬৮৬ 

অন্থবাদ। মুড়গণ বস্তঃ মৃত্তিকাকে কলসপ্রভৃতি নামদ্বার! ব্যবহার করিয়। 
থাকে) কিন্ত কলসটির বিচার করিলে নামেরই ভেদ পরিধৃ্ হয়, বন্তর ভেদ 
দুষ্ট হয় না! ৬৮৬ 

তশ্মীদ্ধি কার্য্যং ন কদাপি ভিন্নং 

স্বকারণাদস্তি যতগুতোহঙ্গ ৷ 
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ষদ্ভৌতিকং সর্ববমিদং ততৈব 
তদ্ভূতমাত্রং ন ততোহপি ভিন্নম্ ॥ ৬৮৭ 

অন্বয়। অঙ্গ ( ভোঃ1) তন্মাৎ (সেই হেতু) কার্ধযৎ (কার্য) ঘতঃ (যেহেতু) 
স্বকারণাৎ (নিজের কারণ হইতে ) কদা (কখন) অপি (ও) ভিন্নং ( পৃথক্) 
ন( না) অন্তি ( আছে ) ছি (নিশ্চিত ) ততঃ ( সেইজন্ত ) ষৎ (যে) ভৌতিকম্ 
( ভূতের কার্য ) ইদং (এই) সর্ব (সমস্ত) তথা (সেইরূপ) এব (ই) তৎ 
( তাহ) ভূতমাত্রং ( ভূতই ), ততঃ (ভূত হইতে )'পি (ও) ভিন্নং(পৃথক্) 
ন (না) ৬৮৭ 

অন্থবাদ। হে শিষ্য] যেহেতু কার্ধ্য কখনও নিজ কারণ হইতে ভিন্ন নহে, 
অতএব পঞ্চভূতের কার্ধ্য এই সমস্তই সেইরূপ ভূতমাত্র; ন্ুতরাৎ পঞ্চভৃত হইতে 
ভিন্ন নহে ॥ ৬৮৭ 

তচ্চাপি পঞ্চীকৃতভূতজাতং 
শব্দাদিভিঃ স্বস্বগুঁণৈশ্চ সার্দমূ। 

বপুংষি সুন্ষমাণি চ সর্ববমেতদ্ 
ভবত্যপঞ্ধীকৃতভূতমাত্রম্ ॥ ৬৮৮ 

অন্বয়। স্বন্বগুণৈঃ €( আকাশাদির নিজ নিজ গুণ) শব্দাদিভিঃ ( শব, স্পর্শ, 
রূপ, রস ও গন্ধের) চ ( এবং ) সার্ধং (সহিত) তত (সেই) চ(সমুচ্চয়ে) 
অপি (ও) পঞ্ষীকতভূতজাতৎ ( পঞ্চীরূত ভূতসমূহ ) সুক্াণি ( লিঙ্গ ) বপুংষি 
( শরীরসমূহ ) চ (এবং) এতৎ (এই ) পর্বম্ (সমুদায় ) অপঞ্চী কৃতভূতমাত্রং 
(কেবলমাত্র অপঞ্কীকত ভূত ) ভবতি ( হইয়া থাকে )॥ ৬৮৮ 

অন্ুবাদ। [আকাশাদি ভূতের] নিজ নিজ গুণের সহিত পঞ্ফীরূত 
আকাশাদি পঞ্চ মহানৃত নুক্মশরীর এই সমস্তই কেবলমাত্র 'অপঞ্চীকৃত ভূত 
[ বলিয়! জানিবে ] ॥ ৬৮৮ 

তদপ্যপঞ্চীকৃতভূতজাতং 

রজস্তমঃসত্ৃগুণৈশ্চ সার্ধম্। 
অব্যক্তমাত্রং ভবতি স্বরূপতঃ 

সাভাসমব্যক্তমিদং স্বয়ং চ ॥ ৬৮৯ 

অন্বয়। রজন্তমঃদত্ব গুণৈঃ (রজঃ তমঃ ও সত্বগুণের) চ (ও) সার্ধং 
( সহিত ) তৎ ( সেই ) অপি (ও) অপঞ্চীরু ততূতজাতৎ ( অপঞীরুত ভূতসমূহ) 
ব্বরূপতঃ (শ্বরূপে) অব্যক্তমাত্রং (প্ররুতিমাত্র, মায়ামাত্র ) ভবতি (হয়), 

ইদং (এই) অআবাক্ত (প্রকৃতি) শ্বযং (নিজে) চ (ই) সাভাসং 
(চিদাভানযুক্ত ) ॥ ৬৮৯ 
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অন্থবাদ। রঃ তমঃ ও সত্বগুণের সহিত অপঞফ্ীকৃত তৃত-সমূহ বাস্তবিক 
মায়ামাত্র, এবং এই মায়! চিদাভাসযুক্ত ॥ &৮৯ 

আধারভূতং যদখণ্ডমাদ্যং 

শুদ্ধং পরং ব্রহ্ম সদৈকরূপমৃ। 
সন্মাত্রমেবাস্ত্যথ নে! বিকল্প: 

সতঃ পরং কেঝলমেব বস্তু ॥ ৬৯০ 

অন্বয্ন। যত (যাহা) আধারভূশুম্ ( আশ্রয়ন্বরূপ ) অথগুম্ ( থগণ্ডরহিত ) 
আস্তং (প্রথম ) শুদ্ধং ( দোষরহিত ) সদ ( সর্বদা! ) একরূপৎ ( অভিন্নরূপ ) 

সন্মাত্রং ( সতস্বরূপ ) পরৎ ব্রহ্ম ( পরমাত্মা) এব (ই) অন্তি (আছে) সতঃ 
(সন্বস্তর ) পরং (অন্ত ) কেবলং (শুদ্ধ) বস্ত (পদার্থ) এব (ও) [ অন্তি-_ 

আছে] [ ইতি--ইহা ] বিকল্পঃ ( কল্পনা) নো ( না) ৬৯০ 
অনুবাদ। সকলের আশ্রয়, অথগ্ড, প্রথম, শুদ্ধ, সর্বদ| একরূপ, সংস্বরূপ 

পরব্রহ্মই বিগ্তমান আছেন, সন্মাত্র ব্যতীত অন্ত বস্তু আছে_-ইহ! কর্পন1 করিতে 
পার না।॥ ৬৯০ 

একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীযো। যথা স্যাঁদ্ 
দৃষ্টের্দোষাদেব পুংসম্তথৈকমূ। 

ব্রহ্মাস্ত্যেতদ্বুদ্ধিদোষেণ নানা 

দোষে নষ্টে ভাতি বস্তেকমেব ॥ ৬৯১ 
অনয়। যথ| ( যেখন) পুংসঃ ( পুরুষের ) দৃষ্টেঃ ( চক্ষুর ) দোষাৎ (দোষ- 

বশতঃ ) এব (ই) একঃ (অভিন্ন) চন্ত্রঃ ( শশাঙ্ক ) সদ্বিতীয়ঃ ( দ্িতীয়যুক্ত ) 
স্ঠাৎ (হয়), তথা ( সেইরূপ ) এতৎ ৫এই ) একৎ (এক) ব্রহ্ম (পরয়াত্ম!) 
বুদ্ধিদোষেণ ( মতির দোষ প্রযুক্ত ) নান! (€ অনেক প্রকার ) অস্তি (হয়); দোষে 

(দোষ) নষ্টে (নষ্ট হইলে ) একং ( অদ্বিতীয় ) বস্ত (পদার্থ) এব (ই)ভাতি 

(শোভা পায় )॥ ৬৯১ 
অনুবাদ । যেমন পুরুষের চক্ষুর দোষে এক চন্দ্র ছিতীয়-বিশিষ্ট বলিয়! বোধ 

হয়, সেইরূপ একই ব্রন্গ বুদ্ধিদোষে নান! বলিয়া! প্রতীত হন; দোষ নষ্ট হইলে 

একই বস্ত প্রকাশ পা”ন ॥৬৯১ 

রজ্জো? স্বরূপাধিগমে ন সর্পধী- 
রজ্জ্বাং বিলীন! তু যথা তথৈব। 

ব্রহ্মীবগত্য! তু জগত্প্রতীতি- 

স্তত্রৈব লীন! তু সহ ভ্রমেণ ॥ ৬৯২ 
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অন্বয়। যথ1 (যেমন ) রজ্জোঃ (দড়ির) ম্বরূপাধিগমে ( ম্বরূপজ্ঞানে ) 
সর্পধীঃ ( সর্পবুদ্ধি) ন(থাকে না) তু (কিন্তু) রজ্ছাৎ ( দড়িতে) বিলীন 
(লয় প্রাপ্ত ছয়), তথ! (সেইরূপ ) এব (ই )ব্রহ্ষাধগত্যা (ব্রঙ্গজ্ঞানের দ্বারা ) 

তু€কিস্তু) জগতপ্রতীতিঃ ( প্রপঞ্চজ্ঞান ) ভ্রমেণ (ভ্রান্তির) সহ (সহিত) 
তু (বাক্যালঙ্কারে ) তত্র ( তাহাতে-_ব্রদ্ধে ) লীন! (লয়গ্রাপ্ত হয় )॥ ৬৯২ 

অনুবাদ। যেমন রজ্জুর ম্বরূপজ্ঞান হইলে আর সর্পবুদ্ধি থাকে না, রঙ্ছুতেই 
বিলীন হইয়! যায়, সেইরূপ ক্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতরূপে জ্ঞান আর থাকে না, 
ভ্রাস্তির সহিত ব্রন্মেই লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৯২ 

ভ্রান্ত্যোদিত দ্বৈতমতিপ্রশাস্ত্য 
সদৈকমেবাস্তি সদাদ্বিতীয়ম্। 

ততো! বিজাতীয়রুতোহত্র ভেদে। 

ন বি্যতে ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে ॥ ৬৯৩ 
অনয়। ' সদ! ( সর্ধবদ! ) অদ্বিতীয়ং ( দ্বিতীয়রহিত ব্রহ্ম ) ভ্রান্ত্যোদ্দিতদ্বৈত- 

মতি প্রশাস্তয। ভ্রাস্তির দ্বার! সঞ্জাত দৈতজ্ঞানের শাস্তি দ্বারা) সদ! ( সর্বদা! ) একম্ 
( অভিন্ন) এব (ই) অস্তি( আছে), ততঃ ( অনস্তর) অত্র( এই) নির্ববিকল্লে 
( বিকল্পরহিত ) ব্রহ্মণি (পরমাত্মায় ) বিজাতীয়কৃত (বিজাতীয় দ্বৈতজনিত ) 
ভেদঃ (ভিন্নতা) ন বিদ্যাতে ( নাই )॥ ৬৯৩ 

অনুবাদ। ভ্রান্তিসসভৃত দ্বৈতবুদ্ধি নিবৃত্ত হইলে, এক-_অদ্িতীয় ব্রহ্ধই 
অবস্থিত থাকেন; অতএব এই বিকল্পশৃগ্ঠ ব্রন্গে বিরুদ্ধজাতীয় পদার্থকৃত 
ভেদ নাই ॥ ৬৯৩ 

যদাস্ত্যপাধিস্তদভিনন আত্ম। 

তদ। সজাতীয় ইবাবভাতি | 

স্প্নার্থতস্তপ্য মৃযাত্মকত্বাৎ 

তদপ্রতীতৌ স্বয়মেষ আত্মা । 

ব্রদ্মেকতামেতি পৃথঙ ন ভাতি 
ততঃ সজাতীয়ুকৃতো ন ভেদঃ ॥ ৬৯৪ 

অন্বয়। যদ (যখন) উপাধিঃ (বুন্ধ্যাদ্দিভেদক ধর্ম) অন্তি (থাকে) 

তদভিন্নঃ ( উপাধিতাদাত্ম্যাপন্ন ) আত্মা! (শ্বন্বরূপ) তদা ( তখন ) সজাতায়ঃ 
( সমানজাতীয় ) ইব (মত) অবভাতি (প্রকাশ পায়) স্বপ্নার্থতঃ (স্বপ্রদৃষ্ 

পদার্থের) [ইব- ন্যায়] তম্ত ( উপাধির) মৃষাত্বকত্বাৎ (মিথ্যাত্ব-হেতু ) 
তদপ্রতীতোৌ (উপাধির অদর্শন হইলে) স্বয়ং (নিজে) এষঃ (এই আত্ম!) 
ব্রদ্গেকতাং (তরঙ্গের সহিত অভেদ) এতি (প্রাপ্ত হয়) পৃথক (ভিন্ন) ন 
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ভাতি (প্রকাশ পায় না) ততঃ ( অনস্তর ) সজাতীয়কতঃ ( সজাতীয়-জনিত ) 
তেদঃ (ভিন্নতা ) ন (নাই )1॥ ৬৯৪ 

অন্বাদ। যখন [বুদ্ধি প্রভৃতি] উপাধি থাকে এবং উপাধির সহিত আত্মা 
অভিন্ন গ্রতীত হন, তখন আত্ম! সঙ্াতীয় তেদবিশিই বলিয়া! বোধ হয়? স্বগরনৃষ্ 
পদার্থের স্তায় উপাধির অপ্রতীতি হইলে, আত্ম! স্বয়ং ব্রদ্দের সহিত একত্ব প্রাপ্ত 
হন, তথন আর পৃথগ রূপে প্রকাশ পান না, অতএব সঙ্জগাতীয় কৃত ভেদও 

নাই ॥ ৬৯৪ 

ঘটাভাবে ঘটাকাশো মহাকাশে যথা তথা । 

উপাধ্যভাবে ত্বাস্্বৈষ স্বয়ং ব্রন্মেব কেবলমূ ॥ ৬৯৫ 
অন্বয়। যথ! (যেমন) ঘটাভাবে (ঘটের অভাব হইলে) ঘটাকাশঃ 

( ঘটস্থ আকাশ ) মহাকাশঃ ( অথও আকাশ), তথ! ( সেইরূপ ) উপাধ্যভাবে 
(উপাধির অভাব হইলে) তু (কিন্তু) এষঃ (এই) আত্ম! (শ্বরূপ) স্বয়ং 
( নিজে ) কেবলং (শুদ্ধ) ব্রহ্ম ( পরমাত্ম। ) এব ( ই)॥ ৬৯৫ 

অনুবাদ । যেমন ঘটের অভাব হইলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ, মহাঁকাঁশ ব্যতীত 
আর কিছুই নহে, সেইরূপ উপাধির অভাব হইলে এই আত্মা গুদ্ধ ব্রদ্ধ 
হ্বরূপই ॥ ৬৯৫ 

পুর্ণ এব সদাকাশে! ঘটে সত্যপ্যত্যপি । 
নিত্যপুর্ণস্য মহতে! বিচ্ছেদঃ কেন সিধ্যতি ॥ ৬৯৬ 

অন্বয়। ঘটে (কুস্ত )সতি (থাকিলে) অপি (ও) অসতি নো থাকিলে) 

অপি (ও ) সদ! (সর্ব! ) আকাশঃ (গগন ) পূর্ণঃ ( পরিপূর্ণ, অসীম ) এৰ (ই), 
নিত্যপূর্ণন্ত (সর্বদ1 পরিপুর্ণ ) মহতঃ € মহদ্স্তর)) বিচ্ছেদঃ (বিয়োগ ) কেন 
(কাহার দ্বারা) সিধ্যতি ( সিদ্ধ হয়?) ॥ ৬৯৬ 

অনুবাদ। ঘট থাকুক বা নাই থাঁকুক, আকাশ সর্বদ1 পরিপূর্ণ (অসীম ) 
রহিয়াছে; [কারণ] সর্ধদ] পরিপূর্ণ-স্বভাব মহ্দ্বপ্তর বিয়োগ কাহার ছারা 
সম্পাদিত হইবে? ॥ ৬৯৬ 

অচ্ছিন্নশ্ছিন্নবদ্ ভাঁতি পামরাণ।ং ঘটাদিন। | 

গ্রামক্ষেত্রাগ্ভবধিভিভিন্নেব বন্থুধা যথা ॥ ৬৯৭ 

তখৈব পরমং ব্রহ্ম মহতাঞ্চ মহতমমূ । 
পরিচ্ছিন্নমিবাঁভাতি ভ্রান্ত্যা। কল্পিতবস্তনা ॥ ৬৯৮ 

অন্বয়। যথ! (যেমন) অচ্ছিন্নঃ (অপরিচ্ছিন্ন, বিভু, অসীম) [ আকাশ ] পাম- 
রাঁণাঁং (অধম ব্যক্তিদ্িগের নিকট ) ঘটাদিন1 ( ঘট প্রভৃতি দ্বারা ) ছিন্নবৎ (পরি- 
ছিল্লের ভ্তায়) ভাঁতি প্রেকাশ পায়), বন্ধ! (পৃথিবী) গ্রামক্ষেত্রাদ্ভবধিভিঃ (গ্রাণ, 
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ভূমি প্রভৃতি অবধির দ্বার) ভিন্না (পৃথক্) ইব (মত) [ গ্রকাশ পায়], 

তথ| (সেইরূপ ) এব (ই) মহতাং (মহৎ বস্তুর ) চ( ও) মহত্তমং (অত্যন্ত 
মহৎ ) পরমং ব্রন্ধ ( পরণাত্ব। ) ্রাস্ত্যা (ভ্রমবশতঃ) কল্পিতবস্তন! (আয়োপিত 

পদার্থের দ্বার) পরিচ্ছিন্নম (নপীম) ইব (মত) আভাতি (প্রকাশ 
পায় )॥ ৬৯ ৭৮৬৯৮ 

অনুবাদ । যেমন আপরিচ্ছিক্ন (অনীম ) আকাশ পামরগণের নিকট পরি- 
চ্ছিয বলিয়া! বোধ হয়, [এবং] গ্রাম, ক্ষেত্র প্রভৃতি অবধি (সীম!) দ্বারা 
পৃথিবী ভিন্ন বলিয়! প্রতীত হয় সেইরূপ মহুৎ বস্ত সকলের মধ্যে অতি মহুৎ 
পরব্রহ্ধ ভ্রমবশতঃ আরোপিত বস্ত দ্বারা অপরিচ্িন্নের স্তায় প্রকাশ 
পান ॥ ৬৯৭---৬৯৮ 

তম্মাদ্ত্রহ্গাত্মনোর্ডেদঃ কল্পিতে। ন তু বাস্তবঃ। 

অতএব মুহুঃ শ্রত্যাপ্যেকত্বং প্রতিপাগ্তে ॥ ৬৯৯ 

অন্বয়। তন্মাৎ (সেই নিমিত্ত) ব্রন্ধাত্বনোঃ (ব্রহ্ম ও আত্মার ) ভেদঃ 
(ভিন্নতা ) কল্িতঃ ( আরোপিত ) তু (কিন্তু) বাস্তবঃ ( ষথার্থতঃ ) ন (নহে), 

অতএব € এই হেতু ) শ্রত্যা (বেদ কর্তৃক) অপি (ও) মুুঃ (বারংবার ) 
একত্বং ( অভিন্নত্ব ) প্রতিপাস্থতে ( নিরূপিত হয় )॥ ৬৯৯ 

অনুবাদ। সেইজন্ত ব্রহ্ম এবং আত্মার ভেদ কল্পিত, বাস্তবিক নহে, শ্রুতিও 
বারবার আত্মার একত্ব প্রতিপার্দন করিয়াছেন ॥ ৬৯৯ 

ব্রহ্ম তনোস্তত্বমলীত্যয়ত্বোপপতয়ে । 

প্রত্যক্ষাদ্িবিরোধেন বাচ্যযোর্নোপযুজ্যতে । 

তত্বংপদার্থয়োরৈক্যং লক্ষ্যয়োরেব সিধ্যতি ॥ ৭০০ 

অন্বয় | ত্বং (তুমি) তত (সেই ব্রন্দ) অসি (হও) ইতি (এই) ব্রহ্ধা- 
আ্বনোঃ ( বন্ধ এবং আত্মার ) অদ্বয়ত্বোপপত্তয়ে ( অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্ত ) 
প্রত্যক্ষাদ্িবিরোধেন (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত বিরোধ হওয়ায়) বাচ্যয়োঃ 
( অভিধাশক্তিলত্য অর্থে) ন (না) উপযুজ্যতে (উপযুক্ত হয়) লক্ষায়োঃ 
( লক্ষণাবৃত্তিলভ্য ) তত্বংপদার্থয়োঃ (তৎপদার্থ এব ত্বংপদার্ধের ) এব (ই) 
এঁক্যৎ ( অভিনত্ব) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় )॥ ৭০০ 

অনুবাদ । তত্বমসি--অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম--এই শ্রুতিবাক্য দ্বার! ব্রহ্ম এবং 
আত্মার অভিন্নত্ব প্রতিপার্ন করিতে গেলে, প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত 
বিরোধ ঘটে; তজ্জন্ত বাচ্যার্থের ( অভিধালভ্য অর্থের ) উপযোগিতা নাই; 
তৎপদার্থ এবং ত্বং পদার্থের পক্ষ্যার্থ (লক্ষণাবৃত্তিলভ্য অর্থ) স্বারা একত্ব 
স্থাপিত হয় ।॥ ৭৪৬০ 

৩২ 
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শিষ্ঃ-_ 

স্যাৎ তত্বংপদয়োঃ স্বামিন্ অর্থ) কতিবিধো মত) । 

পদয়োঃ কে। নু বাচ্যর্ঘো লক্ষ্যার্থ উভয়োশ্চ কঃ ॥ ৭০১ 

অন্যয়। শিষ্ুঃ ( বিভ্ভার্থী) [ বলিলেন_-]. স্বামিন্ (হে প্রভে।) তত্বং- 
পদয়ো; ( ততৎপদের এবং ত্বংপদের ) কতিবিধঃ ( কয় প্রকার) অর্থঃ (অভিধেয়) 
মতঃ (সম্মত ) স্তাৎ (হয়), নু ( সম্বোধনে ) উভয়োঃ ছেইটি) পদয়োঃ ( পদের) 
বাচ্যার্থঃ ( অভিধালভ্য অর্থ) কঃ (কি) লক্ষ্যার্থঃ ( লক্ষণালভ্য অর্থ) চ 
(ও)কঃ (কি)? ৭০১ 

অন্থবাদ। শিষ্য বলিলেন--হে প্রভো ! ত্বংপদ এবং তৎপদের অর্থ কয় 
প্রকার, উভয় পদের বাচ্যার্থকি এবং লক্ষ্যার্থই বা কি ?॥ ৭০১ 

বাচ্যৈকত্ববিবঙ্ষায়াং বিরোধঃ কঃ প্রতীয়তে 

লক্্যার্থয়োরভিন্নত্বে স কথং বিনিবর্ততে ॥ ৭০২ 

অম্ব়। বাট্যৈক ত্ববিবক্ষায়াং ( বাচ্যার্থঘবয়ের অভিন্নত্ব বক্তার ইচ্ছা হইলে) 
কঃ (কি) বিরোধঃ ( বিরুদ্ধতা ) প্রতায়তে ( প্রতীত হয়), লক্ষ্যার্থয়োঃ 

( লক্গণাবৃত্তিলভ্য অর্থন্বয়ের) অভিষ্নত্বে ( একত্বে) সঃ (সেই বিরোধ) কথং 
( কিরূপে ) বিনিবর্ততে (নিবৃন্ত হয় )1?॥ ৭০২ 

অনুবাদ। বাচ্য অর্থ্বয়ের অভিন্নত্ব বিবক্ষা! হইলে, কিরূপে বিরোধ প্রীত 
হয়? লক্ষ্যাথদ্বয়ের এক্য হইলে সেই বিরোধ বা কিরূপে নিবৃত্ত হয়? ॥ ৭০২ 

একত্বকথনে ক ব! লক্ষণাত্রোররীকৃতা। 

এত সর্ং করুণয়। সম্যক্ ত্বং প্রতিপাদয় ॥ ৭০৩ 

অন্য়। অত্র ( এখানে--তত্বমসি স্থলে) একত্বকথনে ( অভিন্ত্ব প্রতি- 
পাঙ্গনে) ক! (কি) বা (বিকল্প) লক্ষণা ( লক্ষণাশক্তি) উররীক্কৃত 
(অঙগীকৃত হইয়াছে) ত্বং (আপনি) এতৎ (এই) স্ব ( সমস্ত) করুণম! 
( কৃপাপুর্বক ) সম্যক ( ভালরূপে) প্রতিপাদয় ( প্রতিপাদন করুন )॥ ৭০৩ 

অনুবাদ। ততব্মপিস্থলে অভিন্বত্ব-প্রতিপাদন-বিষয়ে কিরূপ লক্ষণ! ম্বীকার 
কর! হইয়াছে, আপনি দয়া-পরবশ হুইয়৷ এই সমস্ত প্রতিপাদন করুন ॥ ৭০৩ 
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ংপদার্থঃ। 
শ্রীগুরঃ__ 
শৃণুষাবহিতো! বিদ্বন্ অদ্য তে ফলিতং তপঃ। 
বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রেণ সম্যগ্জ্ঞানং ভবিষ্যতি ॥ ৭০৪ 

অন্বর। প্রীগুরুঃ ( গুরুদেব) [ কহিলেন-_] বিদ্বন ( হে পণ্ডিত!) অবহিতঃ 
( মনোযোগী ) [সন্_-হইয়1] শৃণুঘ (শ্রবণ কর ), অস্ত (আজ )তে (তোমার) 

তপঃ (তপস্ত। ) ফলিতৎ (সফল হইয়াছে), বাক্যার্থশ্রতিমাত্রেণ (বাক্যার্থ 
শ্রবপমাত্রেই ) সম্যক (ভালরূপ ) ভ্ঞানং (তত্বজ্ঞান ) ভবিষ্যাতি (হইবে )॥ ৭০৪ 

অন্থবাদ। [শিষ্যের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া] গুরুদেব কহিলেন-_ছে বিহ্বন্ ! 
তুমি মনোযোগ-মহকারে শ্রবণ কর, আজ তোমার তপস্যা ফলবতী হইয়াছে, 
তত্বমসি বাক্যের অর্থ শ্রবণমাত্রই তোমার সমীচীন জ্ঞান ( তত্বজ্ঞান) উৎপন্ন 
হইবে ॥ ৭০৪ 

যাবন্ন তত্বংপদয়োরর্৫থঃ সম্যগ্বিচার্য্যতে | 
তাবদেব নৃণাং বন্ধে মৃত্যুসংলারলক্ষণঃ ॥ ৭০৫ 

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্যন্ত) তত্বংপদয়োঃ (ত্বংপদ এবং তৎপদের ) অর্থঃ 

( অতিধেয় ) সম্যক ( ভাঙলরূপে ) ন বিচার্ধ্যতে (বিচারিত হয় না, মীমাংসিত 
হয় না) তাবৎ (সে পর্যন্ত) এব (ই) নৃণাৎ ( মন্তুম্থগণের ) মৃত্যুসংসারঞক্ষণঃ 

(মরণ এব পুনঃ পুনঃ গতাগতি-রূপ ) বন্ধঃ (বন্ধন ) [থাকে ]॥ ৭০৫ 

অন্থবাদ। যে পধাস্ত ত্বংপদ ও ততপদের অর্থ সম্যগ রূপে বিচার করা ন৷ 
যার,তত কাল মানবগণের মরণ এবং সংসারে আগমন-রূপ বন্ধন হয় ॥ ৭০৫ 

অবস্থা সচ্চিদানন্দাখগ্েকরসরূপিণী | 
মোক্ষঃ সিধ্যতি বাক্যার্থাপরোক্ষজ্ঞানতঃ সতাম্ ॥ ৭০৬ 

অন্বয়। সতাং (সাধুদ্দিগের ) বাক্যার্থাপরোক্ষজ্ঞানতঃ ( তত্বমসি বাক্যার্থের 

পরত্যক্ষভ্ঞান দ্বার! ) সচ্চিদানন্দাথটুকরসরূপিণী (সৎ, জ্ঞান ও আঁনন্দরূপ অথও্ড 
একরসম্বরূপ ) অবস্থা (দশা ) মোক্ষঃ (মুক্তি) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়) ৭৯৬ 

অনুবাদ। তত্বমসি বাক্যের প্রতাক্ষ জ্ঞান দ্বার সাধুগণের সচ্চিদানন্দ অথণ্ড- 
একরন ( একরূপ )-ম্বরূপ মোক্ষ-অবস্থা-প্রাপ্তি ঘটে ॥ ৭০৬ 

বাক্যার্থ এব জ্ঞাতব্যো মুমুক্ষোর্ডবমুক্তয়ে | 

ত্মাদবহিতো ভূত্বা শৃণু বক্ষ্যে সমাসতঃ ॥ ৭০৭ 
অন্বয়। মুমুক্ষোঃ (যুক্তিকাম পুরুষেয় ) ভবমুক্তয়ে ( সংসার হইতে মোক্ষ 

লাভের জন্ত ) বাক্যার্থঃ ( তত্বমলি বাক্যের অর্থ) এক (ই)জ্ঞাতবাঃ (জান। 



২৫২ ্ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ। 

উচিত ), তশ্মাৎ ( সেইজন্ত ) অবহিতঃ ( সাবধান ) তৃত্বা (হইয়া) শৃণু (শ্রবণ 
কর), [ অহং--আমি ] সমাসতঃ (সংক্ষেপে) বক্ষ্যে (বলিৰ )॥ ৭০৭ 

অন্ভবাদ। মুক্তিকাম পুরুষের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্ত তত্বমসি 
বাক্যের অর্থ জানা উচিত। অতএব আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব, তুমি অবহিত 
চিত্তে শ্রবণ কর ॥ ৭০৭ 

অর্থ বহুবিধাঃ প্রোক্তা বাক্যানাং পণ্ডিতোতমৈঃ | 
বাচ্যলক্ষ্যাদ্দিভেদেন প্রস্ততং শ্রুয়তাং ত্বয়া ॥ ৭০৮ 

অন্ব়। পণ্ডিতোত্তমৈঃ (প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ কর্তৃক ) বাচ/লক্ষ্যাদি- 
ভেদদেন ( বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থভেদে ) বাক্যানাং ( বাক্যসমুহের ) বছুবিধাঃ 
(নানাপ্রকার ) অর্থাঃ ( অভিধেয় ) প্রোক্তাঃ (কথিত হইয়াছে), প্রস্ততং 
(প্রক্রাস্ত, গ্রসঙ্গগ্রাপণ্ড) [অর্থ] ত্বয়া ( তোমাকর্তৃক ) শ্রুয়তাৎ (শ্রুত 

হউক )।॥ ৭০৮ 
অন্থবাদ। প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ বাক্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ“তেদে বাকা- 

সমূছের নানাপ্রকার অর্থ করিয়াছেন, এক্ষণে তুমি প্রসঙ্গ-প্রান্ত অর্থ শ্রবণ 
কর ৭০৮ 

তৎপদার্থু 
বাক্যে তত্বমসীত্যত্র বিদ্ধাতে যৎ পদত্রয়ম্। 

তত্রাদৌ বিছ্যমানস্য তৎপদস্য নিগদ্যতে ॥ ৭০৯ 
অন্বয়। তত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি (এইরূপ) অত্র (এই )বাক্যে 

(ক্রিয়াকারকান্বিত পদসমুদায়ে) যত (যে) পদত্রয়ম্ ( তৎ, ত্বং, অপি-_-এই 
তিনটি পদ ) বিদ্যতে ( আছে ) তক্রু( সেই বাক্যে) আদৌ (প্রথমে ) বিদ্যমানত্য 

(বর্তমান ) ততৎপদস্ত ( তৎপদের ) [ অর্থ] নিগদ্যতে ( কথিত হইতেছে )॥ ৭৯৯ 
অনুবাদ। তব্মসি--এই বাক্যে [তৎ, ত্বম, অসি] ভিনটি পদ বিস্তমান 

আছে; তাহার মধ্যে প্রথমে স্থিত তৎপদের অর্থ কথিত হইতেছে ॥ ৭০৯ 

বাচ্যার্থবিরোধঃ | 
শান্তার্ঘকোবিদৈরর্৫ঘো বাচ্যো লক্ষ্য ইতি দ্বিধা । 
বাচ্যার্থ তে গ্রবক্ষ্যামি পণ্ডিতৈর্য উদ্ীরিতঃ ॥ ৭১০ 

অন্বয়। শান্তার্থকোবিদৈঃ ( শাস্ত্রার্থজ্ঞানসম্পরন ) পণ্ডতিতৈঃ ( বুধগণ কর্তৃক ) 
বাচ্যঃ ( অতিধালভ্য ) লক্ষ্যঃ ( লক্ষণালভ্য ) ইতি ( এইরূপ) দ্বিধা (ছেই প্রকার) 



সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত'সারসংগ্রনঃ। ২৫৩ 

বঃ (যে) অর্থ; ( অভিধেষ ) উদীরিতঃ ( কথিত হইয়াছে); তে (তোমাকে). 
বাচ্যার্থ, ( অভিধালভ্য র্থ) প্রবক্ষ্যামি ( বলিব )॥ ৭১০ 

অন্থবাদ। শাস্তার্থজ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতের! বাচা এবং লক্ষ্য এই ছুই প্রকার 
অর্থ বলিয়াছেন ; আমি তোমাকে বাচ্যার্থ বলিতেছি-- ৭১০ 

সমষ্টিরূপমজ্ঞানং সাভাঁসং সত্বরুংহিতম্। 

বিয়্দাদিবিরাড়ন্তং স্বকার্য্যেণ সমন্বিতম্ ॥ ৭১১ 

চৈতন্ং তদবচ্ছিন্নং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণমূ। 
সর্ববজ্ঞত্বেখরত্বাস্তর্য্যামিত্বাদিগুণৈর্ৃতম্ ॥ ৭১২ 
জগৎত্রষ্ট ত্বপাতৃত্বসংহ্তৃত্বা দিধর্্মকমূ্ | 
সর্ববাত্বন। ভামমানং যদমেয়ুং গুৈশ্চ তৎ ॥ ৭১৩ 
অব্যক্তমপরং ব্রহ্ম বাচ্যার্থ ইতি কথ্যতে। 
নীলমুৎপলমিত্যত্র যথ। বাক্যার্থসঙ্গতিঃ ॥ ৭১৪ 

তথ। তত্বমসীত্যত্র নাস্তি বাঁক্যার্থনঙ্গতিঃ | 
পটাদ্ব্যাব্র্ততে নীল উৎ্পলেন বিশেষিত ॥ ৭১৫ 

শৌক্রা দৃব্যাবর্ততে নীলেনোৎপলং তু বিশেষিতম্। 

ইত্থমন্যো হন্যভেদস্য ব্যাবর্তকতয়া তয়োঃ ॥ ৭১৬ 

বিশেষণবিশেষ্ত্বসংসর্গস্যেতরস্য বা। 

বাক্যার্থত্বে প্রমাণান্তরবিরোধে ন বিদ্যতে ॥ ৭১৭ 
অন্বয়। সমষ্টিরূপং (মিলিতরূপ, সমৃহরূপ ) অজ্ঞানং (অবিস্তা ) সাভাসং 

( চিদ্দাভাসধুক্ত ) সত্ববৃৎছিতম্ (সব্বগুণদ্বার বধ্ধিত) স্বকার্য্েণ ( অজ্ঞানের 
কারর্য্যর সহিত ) সমস্বিতম্ (যুক্ত ) বিয়দাদি-বিরাড়ন্তৎ (আকাশ হইতে আর্ত 

কৃরিয়! বিরাট্ পর্য্যস্ত ) তদবচ্ছিন্নৎ ( অজ্ঞানবিশিষ্ ) সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণৎ ( সত্য" 

জ্ঞান-আনন্দম্বরূপ ) চৈতন্তং (চেতনাশক্তি ) সর্বন্তত্বেশবরত্বাস্তর্যযা মিত্বাদিগুৈঃ 
( সর্ধজ্ঞানবিশিষ্টত্ব, ঈশ্বরত্ব, নিয়মনকর্তৃত্বাদি গুণপমূহের দ্বার| ) যুক্তং (যুক্ত ) 
জগত্অ্টত্ব-পাতৃত্ব সংহ্তৃত্বাদিধর্মকম্ ( জগতের সৃষ্টিকর্তৃত্ব, পালনকর্তৃত্ব, 
নাশকর্তৃত্ব প্রতৃতি ধর্থযুক্ত ) সর্বাত্মনা ( সব্বস্বরূপে ) ভালমানং ( প্রকাশ- 
মান) গুণৈঃ (গুণলমূহের দ্বার!) চ (ও) যৎ (যাহ) অমেয়ং (পরিমাণ 
করাযাম্ম না) তৎ (সেই) অবান্তম্ (ব্যক্ততিন্ন ) অপরং (পরভিন্ন) ব্র্ধ 

(ব্রহ্ম) বাচার্থঃ ( অভিধালভ্য অর্থ) কথ্যতে ( কথিত হয়), যথা (যেমন) 

নীলম্ (কৃ) উৎপলম্ (পদ্ম) ইতি (এরূপ) অত্র (এই বাক্যে) 



২৫৪ সর্ববেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

বাক্যার্থনঙ্গতিঃ ( বাক্যার্থ-সন্বন্ধ, বাক্যার্থ বোধ ) [ ভবতি--হয় ] তথা (সেই- 

রূপ) তত্বনপি (তুমি দেই ব্রদ্ধ) ইত্যত্র (এই স্থলে) বাক্যার্থদঙ্গতিঃ 
(বাক্যার্থনম্বন্ধ ) নাস্তি (হয় না) নীলঃ ( নীলপদার্থ ) উৎপলেন ( পদ্ম দ্বারা ) 
বিশেষিতঃ (বিশেষণযুক্ত ) [ সন্-_-হইলে ] পটাৎ (বস্ত্র হইতে) ব্যাবর্ততে 

(ব্যাবুত্তি_-পৃথক্ করে ) তু (কিন্তু) উৎপলৎ (পর্ন) নীলেন ( নীলের ত্বারা) 
বিশেষিতং ( বিশেষণযুক্ত ) [ সৎ-_হইলে ] শৌক্লাৎ ( শুর্ুবর্ণ হইতে ) ব্যাবর্ততে 
(ব্যাবুত্তি করে) ইখং (এইরূপ) তয়োঃ (নীল ও উৎপঙ্ের ) অন্টোহন্ভভেদস্ত 
( পরম্পর অভাবের ) ব্যাবর্তিকতয়া! ( নিবর্তকত্বহেতু ) বিশেষণ-বিশেষ্যত্ব 'সংসর্গন্ত 
( বিশেষণ-বিশেষ্াভাব এবং সংসর্গ) বা কিংব) ইতরন্ত (অপর কাহার) 

বাক্ণার্থত্বে (বাকের অর্থত্ব হইলে) প্রমাণাস্তরবিরোধঃ ( অন্ত প্রমাণের সহিত 
বিরুদ্ধতা ) ন বিদ্যতে ( থাকে না ) ॥৭১১]৭ ১২।৭১৩1৭১৪॥৭ ১৫৭ ১৬।৭১৭ 

অন্ুবাদ। স্বকীয় কার্ধে/র সহিত যুক্ত চিদ্াভালসমন্থিতআকাশ হইতে বিরাট 
পর্য্যন্ত স্থিত সমষ্টিরূপ অজ্ঞান বর্তমান আছে; সেই অজ্জানাবচ্ছিন্ন সত্য, জ্ঞান, 
আনন্দস্বরূপ চৈতন্য সর্বজন, ঈপ্বরত্ব ও অন্তর্ধ্যামিত্ব প্রতৃতি গুণসমূহ সমন্থিত, 
জগতের স্থষ্টকর্তৃত্ব স্থিতিকর্তৃত্ব ও প্রলয়কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধন বিশিষ্ট, এবং 
অপরিমিত গুণসমূহের দ্বার! সমন্বিত ও সর্বাত্মভাবে প্রকাশমান হইয়া! অপর ব্রহ্ম 
নাম ধারণ করেন, তিনিই বাচ্যার্থ বলিয়া! কথিত হ'ন; নীল উৎপল-_ 
এইস্থলে যেরূপ বাক্যার্থনঙ্গতি হয়, তত্বমপ্ি স্থলে সেইরূপ ব্যাক্যার্থসঙ্গতি 
হয় না; নীল পদার্থ উৎপলের দ্বারা বিশেষিত হইয়া! পট (বন্ত্র) হইতে 
ব্যাবৃত্ত হুয়--এবং উৎপল নীলের দ্বারা বিশেধিত হইয়! শুরু হইতে ব্যাবৃত্ত 
হয়) এইরূপে নীল ও উৎপল এই ছুইটি পদার্থ পরস্পরের ভেদের ( অভাবের) 
ব্যাবর্ধকত্ব (নিবারকত্ব) বিধান করে, স্থতরাৎ বিশেষণবিশেষ্যভাব, সংসর্গ 
কিবা অন্তও বাক্যার্থ হইলে, প্রত্ক্ষাদ্দি প্রমাণের সহিত কোন বিরোধ থাকে 
ল।)॥৭১১ | ৭১২ ॥৭১৩॥ ৭১৪ ॥ ৭১৫ ॥ ৭১৬॥ ৭১৭ 

অতঃ সঙ্গচ্ছতে সম্যগ্বাক্যার্থো বাঁধবর্জিতঃ | : 
এবং তত্বমসীত্যত্র বাক্যার্থো ন সমঞ্জসঃ ॥ ৭১৮ 

অহ্বয়। অতঃ (এই নিমিত্ত) বাধবঞ্জিতঃ ( বাধবিহীন, অবাধিত ) 
বাক্যার্থঃ (বাকোর অর্থ) সম্যক্ (সমীচীন ভাবে ) সঙ্গচ্ছতে (সঙ্গত হয়), 
এবং (এইরূপ) তত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ধ) ইত্যত্র (এইস্থলে) বাক্যাথঃ 
(বাক্যের অর্থ) সমঞ্জদঃ ( সমীচীন ) ন (নহে )। ৭১৮ 

অনুবাদ। অতএব “নীলমুৎপলম্ঠ এইস্থলে অবাধিত বাক্যার্থ উত্তমরূপে 
সঙ্গত হয়, এইরূপ 'তত্বমপি' এই শ্রুতি-বাক্ান্থলে বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না ॥ ৭১৮ 

তদর্থস্য পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতেরপি । 

ত্বমর্থস্যাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতেরপি ॥ ৭১৯ 
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তথৈবান্যোন্যাভেদস্য ব্যাবর্তকতয়। তয়োঃ | 
বিশেষণবিশেশ্যস্ত সংসর্গন্তেতরস্য বা ॥ ৭২০ 
বাক্যার্থত্বে বিরোধোহস্তি প্রত্যক্ষাদিকৃতস্ততঃ | 
সঙ্গচ্ছতে ন বাক্যার্থস্তদ্বিরোধং চ বচ্মি তে ॥ ৭২১ 

অন্বয়। তদর্থম্ত (০তত্বমপি' এই স্থলে তৎপদের অর্থ) পরোক্ষত্বাদি- 
বিশিষ্টচিতেঃ ( অপ্রত্যক্ষত্বাদিযুক্ত চৈতন্ঠের) মপি (ও) ত্বমর্থস্ত (ত্বৎ পদের 
অর্থ) অপকোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতেঃ ( প্রত্যক্ষত্বাদিযুক্ক চৈতন্তের ) অপি (ও), 
তথা (সেইরূপ) এব (ই) তয়োঃ (তৎ ও ত্বং পদের) অন্তোন্তভেদস্তু 
(পরম্পরের অন্তোস্থাভাবের ) ব্যাবর্তকতয়! ( নিবর্তকত্বছেতু ) বিশেষণ- 

বিশেম্বস্ত (একটি বিশেষণ একটি বিশেষ্য এইরূপ) সংসর্গস্ত (সম্বন্ধ) 
বা(কিংব) ইতরন্ত (অপর কাহার ) বাক্যার্থত্বে (বাকোর অর্থত্ব হইলে) 

প্রত্যক্ষা দিকৃতঃ (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণকৃত ) বিরোধঃ (বিরুদ্ধত। ) অস্তি 
( আছে ), ততঃ ( তজ্জন্ত ) বাক্যার্থঃ (বাক্যের অর্থ) ন সঙ্গচ্ছতে (সঙ্গত 

হয় না); তে (তোমাকে) তর্বিরোধং চ (৫সই বিরোধিতাও ) বচ.মি 
( বলিতেছি ) ॥ ৭১৯॥৭২০|৭২১ 

অগুবাদ। [নীল উৎপল এইস্থলের স্তায় 'তত্বমপি” এই বাকাস্থলে বাক্যার্থ 
কেন সঙ্গত হয় না, তাহাই প্রদশিত হইতেছে-_-] “তত্বমসি” এই বাক্যে “তত” 
পদার্থ পরে।ক্ষত্বাদিযুক্ত চৈতন্তকে বুঝায়, এবং 'ত্বম্*__পদার্থ অপরোক্ষত্বাদিযুক্ত 
চৈতন্থকে বুঝায়, “তৎ ও “ত্বম্” এই ছুইটি পদার্থ যদ্দি পরস্পরের ভেদের 
( অন্টোন্ঠাভাবের) ব্যাবর্তক ( নিবর্তক) হইয়া বিশেষণবিশেষ্যভাব, সংপ্গ 
( সন্বন্ধবিশেষ ) কিংবা অন্য বাক্যার্থ হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতির সহিত 
বিরোধ ঘটে; ন্ুুতরাৎ বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না। কিরূপ বিরোধ ঘটে তাহ! 
তোমাকে বলিতেছি ॥ ৭১৯ ॥ ৭২০ ॥ ৭২১ 

সর্ব্বেশত্বস্বতন্্ত্বর্ববজ্বত্বাদিভিগ্ডণৈঃ | 
সর্ব্বোতম; সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল ঈশ্বরঃ ॥ ৭২২ 

তৎপদার্থ্বমর্থস্ত কিঞ্চিজ্জ্ঞে। ছুঃখজীবনঃ। 
ংসাধ্যয়ং তদ্গতিকে। জীবঃ প্রাকৃতলক্ষণঃ ॥ ৭২৩ 

অন্ব্ন। সর্বেশত্ব-স্বতত্ত্ত্ব সর্বজ্ঞত্বাদিভিঃ (সর্বেশ্বরত্ব, অপরাধীনত্ব, সর্বজ্ঞান- 
বত্ব প্রভৃতি) গুটৈঃ ( গুণসমূহের দ্বারা) সর্বোত্তমঃ (সকলের উৎকৃষ্ট ) 
সত্যকামঃ ( ষথার্থকামনাবান্ ) সত্যসন্কল্পঃ (যথাথনক্বল্পযুক্ত ) ঈশ্বরঃ (পরমেশ্বর) 
তৎপদার্থঃ ( তৎপদের বাচ্যার্থ ), তু (কিন্তু) কিঞ্চিজ্জঃ ( অল্পজ্ঞ ) হঃখজীবনঃ 
( ছঃখময় জীবন ) তদ্গতিকঃ ( সংসার-গমনাগমনশীল) প্রারুতলক্ষণঃ ( অধম- 
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রূপ) অরং ( এই ) সংসারী ( নংসারযুক্ত ) জীবঃ ( দেহাস্তবচ্ছিল্ন চৈতন্ত ) স্বমথ; 
(ত্বংপদের অর্থ )॥ ৭২২ ॥ ৭২৩ 

অন্থবাদ। সর্বেশ্বরত্ব, স্বতন্ত্র, সর্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণসমূছের দ্বারা মকলের 
উৎকৃষ্ট, সতাকাম, সত্যনক্কর্প পরমেশ্বর ততপদের বাচ্যার্থ; অল্লজ্ঞ, ছঃখে জীবন- 
যাত্রা-নির্বাহকারী, সংদারাশ্রয়-যুক্ত, প্রাকৃতরূপ এই সংসারী জীব ত্বংপদের 
বাচ্যার্থ ॥ ৭২২৪ ৭২৩ 

কথমেকত্বমনযৌর্ঘটতে বিপরীতয়োঃ। 
প্রত্যক্ষেণ বিরোধোহয়মুভয়োরুপলভ্যতে ॥ ৭২৪ 

অনশ্ন। বিপরীতয়োঃ (বিরুদ্ধ) অনয়োঃ (ঈশ্বর ও জীবের) একত্বং 
( অভিন্নত্ব) কথং (কিরূপে) ঘটতে (সম্ভব হয়)? উভয়োঃ (পরমেশ্বর ও 
জীবের ) অম্ং ( এই ) বিরোধঃ ( বিরুদ্ধতা) প্রত্যক্ষেণ ( প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বার। ) 
উপলভ্যতে (জ্ঞাত হওয়। যায় )॥ ৭২৪ 

অনুবাদ। ঈশ্বর এবং জীব এই ছুইটি বিরুদ্ধ পদার্থের একত্ব কিন্ধপে 
সম্ভব হয়? প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা উভয়ের এই বিরোধ উপলব্ধ হইতেছে ॥ ৭২৪ 

বিরুদ্ধধশ্মীক্রান্তত্বাৎ পরস্পরবিলক্ষণো | 
জীবেশো বহ্ছিতৃহিনাবিব শব্দার্থঘতোহপি চ ॥ ৭২৫ 

প্রত্যক্ষাদাবরোধঃ স্যাদিত্যৈক্যে তয়োঃ পরিত্যক্তে । 
শ্র্তিবচনবিরোধো! ভবতি মহান্ স্বৃতিবচনবিরোধশ্চ ॥ ৭২৬ 

অন্বয়। বহিতুহিনৌ ইব (অগ্নি ও হিমের স্তায়) বিরুদ্ধধশ্মাক্রাত্তত্বাৎ 
( বিপরীতধর্দযুক্তত্বহেতু ) পরম্পরবিণক্ষণৌ ( অন্টোন্ঠ-বিপরীত ) জীবেশো 
(জীব এবং ঈশ্বর ) [ বর্ডেতে-_ আছেন ], শব্দার্থতঃ অপি চ (এবং তৎ এবং 
ত্বং শবের অর্থ দ্বারাও ) প্রত্যক্ষারদবিরোধঃ (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের সহিত 
বিরুদ্ধতা ) স্তাৎ (হয়), ইতি (এই নিমিত্ত) তয়োঃ (জীব এবং ঈশ্বরের) 
প্রক্যে ( অভিন্নত্ব ) পরিত্যক্তে (ত্যাগ করিলে ) মহান্ ( অতীব) শ্রুতিবচন- 
বিরোধঃ (শ্রুতিবাক্যের বিরুদ্ধতা ) স্বৃতিবচনলিরোধশ্চ (এবং স্মৃতিবাক্যের 
বিরুদ্ধত। ) ভবতি (হয় )॥ ৭২৫ ॥ ৭২৬ 

অনুবাদ । বিরুদ্ধধন্ম-সমান্থত বলিয়া! অগ্নি ও হিমের স্তায় জীব ও ঈশ্বর 
পরম্পর-বিলক্ষণ-ম্বভাববি!শষ্ট; শবার্ধ দ্বারাও প্রত্যক্ষার্দ প্রমাণের সহিত বিরোধ 
ঘটে; বদি তাহাদের উভয়ের এঁক্য পরিত্যক্ত হয়, তাহ! হইলে শ্রুতিবচন- 
সমূহের সহিত এবং স্থৃতিবচন-সমূহের সহিত অত্যস্ত বিরোধ হয় ॥ ৭২৫ ॥ ৭২৬ 

শ্রত্যাপ্যেকত্বমনযোস্তাৎপর্য্যেণ নিগদ্যতে। 

ুহ্ুস্তত্বমসীত্যস্মাদঙ্গী কার্য্যং শ্রুতের্বচঃ ॥ ৭২৭ 
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অন্বয়। হ্রত্য! (বেদকর্তৃক) অগি (ও) অনয়োঃ (জীব ও রঙ্গের) 
একত্বং ( অভিন্বত্ব) তাৎপর্যেণ ( তৎপরত্বরূপে ) নিগন্ভতে ( কথিত হয়); 
অস্মাৎ (এইজন্য ) মুঃ ( পুনঃ পুনঃ নয়বার ) তত্বমসি (তুমি যেই জন্ধ) 
ইতি ( এই ) শ্রুতেঃ ( শ্রতির ) বচঃ (বাক্য ) অঙগীকার্ধাম্ (স্বীকার করিতে 
হইবে )॥ ৭২৭ 

অন্থবাদ। শ্রুতিও জীব এবং পরমেশ্বরের একত্ব তাৎপর্য্রূপে বলিয়াছেন, 
এই নিমিস্ত পুনঃপুনঃ ( নয়বার ) অভিহিত তত্বমসি--এই শ্রুতিবাক্য স্বীকার 
কর! উচিত ॥ ৭২৭ 

বাক্যার্থত্বে বিশিস্ত সংসর্গস্ত চ বা পুনঃ । 
অযথার্ধতয়। সোহয়ং বাক্যার্ধে ন মতঃ শ্রুতেঃ ॥ ৭৯৮ 

অন্বয়। বিশিষ্টন্ত ( বিশেষণ-বিশেষ্যভাব ) সংসর্গস্ত ( সম্বন্ধবিশেষ) চাদ 
পুরণে ) বা! (কিৎবা) বাক্যার্থত্বে (.বাক্ের অর্থ হইলে ) পুনঃ (বাক্যালঙ্কার ) 
অবথার্থতয়! (ঠিক না হওয়ায় ) সঃ (সেই ) অয়ং (এই ) বাক্যার্থঃ (বাকোর 
অর্থ) শ্রুতেঃ (বেদের ) মতঃ (অভিপ্রেত ) ন (নহে )॥ ৬২৮ 

অন্বাদ। তত্বমসি বাক্যার্থ যদি বিশিষ্ট কিংব! সংদর্গ হয়, তাঁহা হইলে যথার্থ 
বাক্যার্থ হয় না, সেই বাক্যার্থ শ্রুতির অভিমত নহে ॥ ৭২৮ 

অখগুকরদত্বেন বাক্যার্ঘ; শ্রুতিসম্মতঃ | 
স্থলসুদ্ষম প্রপঞ্চন্তয সম্মাত্রত্বং পুনঃপুনঃ ॥ ৭২৯ 
দর্শযিত্বা হযুণ্ডৌ তদ্ব্রহ্গাভিন্নত্বমাতবনঃ | 
উপপাদ্য সদেকত্বং প্রদর্শযিতৃমিচ্ছয়া ॥ ৭৩০ 

এঁতদাত্ম্যমিদং সর্ববমিত্যুক্তৈব সদাত্মনোঠ। 
ব্রবীতি শ্রুতিরেকত্বং ব্রহ্মণোহদ্ৈতসিদ্ধয়ে ॥ ৭৩১ 

অন্বন। অখট্করসত্বেন ( অথণ্ড একরূপত্ব-__-অখগ্ড ব্রহ্মই ) বাক্যার্থঃ 
(তত্বমসি বাক্যের অর্থ ) শ্রুতিসম্্রতঃ ( শ্রুত্তির অভি প্রেত ), শ্রুতিঃ (উপনিষৎ) 
স্থলনুল্ষ প্রপঞ্চন্তা (স্থল এবং সুক্ষ জগতের) পুনঃ পুনঃ (বারংবার ) 

সম্মাত্রত্বং (ব্রহ্গর্ূপত্ব ) দর্শযিত্বা ( দেখাইয়া ) সুযুণ্ডো ( স্থযুণ্তিসময়ে ) আত্মনঃ 
( আত্মার ) তদ্ব্রক্মাতিক্নত্বং ( সেই ব্রন্দের সহিত একত্ব) উপপাপ্থ ( উপপাদন 
করিয়া!) সদদেকত্বং ( সতের-_ব্রদ্মের সহিত আত্মার অভিন্তাকে ) প্রদর্শয়িতুং 
(দেখাইতে ) ইচ্ছা (ইচ্ছা করিয়া) ইদৎ (এই দৃশ্তমান জগৎ) সর্ব্বং 
(সমস্ত ) এতদাত্ম্যৎ (আত্মার স্বরূপ, আত্ম। হইতে অতিরিক্ত নহে) ইতি 
( ইহ! ) উত্ত। ( বলিয়া! ) এব ( ই) ব্রহ্গণঃ (ব্রদ্ধের ) অধৈতসিদ্ধয়ে ( অদ্বিতীয়ত্ব- 
সিদ্ধির জন্ত ) সপ্দাত্মনোঃ (সং-_ ব্রহ্ম এবং আত্মার ) একত্বং (খ্রীক্য) ব্রবীতি 
( বলিতেছেন ) ॥ ৭২৯ ॥ ৭৩০ ॥ ৭৩১ 

৩৩ 
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অনুবাদ | [বি বিশিষ্ট কিংবা সংসর্গ বাক্যার্থ ন! হইল, তবে বাক্যার্ঘ কি! 
তাহার উত্তরে বণিতেছেন-_ ] অখও একরসত্ব--অথও একরপ বন্তই শ্রুতিসম্মত 
বাক্যার্থ; [কারণ] শ্রুতি পুনঃপুনঃ স্থল এবং সুক্ষ প্রপঞ্চের ( জগতের ) ত্রহ্গ- 
স্বরূপত্ব দেখাইয়! সথযুপ্তিকালে বঙ্গের সহিত আত্মার অভিন্নত্ব উপপাদ্দন করতঃ 
ব্রন্মের একত্ব প্রদর্শনের অভিপ্রায়ে এই সমস্ত দৃশ্তমান পদ্দার্থ আত্মাতিরিক্ঞ নহে-- 

ইহ! বলিয়া ব্রচ্ধের অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত ব্রহ্ম এবং আত্মার অভিন্নত্ 
বলিতেছেন ॥ ৭২৯ ॥ ৭৩৬ ॥ ৭৩১ 

সতি প্রপঞ্চে জীবে বাঁদৈতত্বং ব্রন্মণঃ কুতঃ। 
অতস্তয়োরখগুত্বমেকত্বং শ্রুতিসম্মতম্ ॥ ৭৩২ 

অন্বয়। প্রপঞ্চে (জগৎ) বা (কিংবা) জীবে (জীবচৈতন্ত ) নতি 
(থাকিলে ) ব্রদ্ষণঃ (ব্রন্দের) অদ্বৈতত্বং ( আদ্বিতীয়ত্ব ) কুতঃ (কোথায়)? 
সতঃ (এই নিমিত্ত ) তয়োঃ (ব্রহ্ম ও জীবের ) অথগ্ুত্বম (খণ্ডরহিতত্ব ) একত্বং 
( ধক) শ্রতিসম্মতম্ ( উপনিষদের অভিমত )॥ ৭৩২ - 

অন্থুবাদ। জগৎ কিংবা জীব বিদ্যমান থাকিলে, ব্রদ্ষের অদ্বিতীয়ত্ব 
কিরূপে পিদ্ধ হইবে? অতএব জীব ও ব্রদ্দের অথওত্ব এবং প্রক্য শ্রুতির 
অভিপ্রেত ॥ ৭৩২ 

বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগাৎ প্রত্যক্ষাদির্ন বাধতে । 

অবিরুদ্ধাংশগ্রহণান্ন শ্রুত্যাপি বিরুধ্যতে ॥ ৭৩৩ 

অন্য়। বিরুদ্ধাংশপরিত্যাগাৎ (তৎপদের অর্থ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈত্ন্ট, 
ত্বংপদের অর্থ অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈত্ন্ত; কিন্তু পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব 
প্রভৃতি বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করায়) প্রত)ক্ষাদঃ (প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ) 
ন বাধতে (বাধিত হয় না), অবিকুদ্ধাংশগ্রহণাৎ (চৈত্ন্যরূপ অবিরোধী ভাগ 
গ্রহণ করার) শ্রত্যা (শ্রাতর দ্বারা) আপ (ও) ন বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ 

হয় না)॥ ৭৩৩ 

অনুবাদ । [ তত্বমসিস্থলে তৎ-পদের অর্থ পরোশ্বত্ববিশি্ টৈতন্ত, এবং ত্বং- 
পদের অর্থ অপরোক্ষত্ববিশিই চৈতন্ত ; কিন্তু পরোদ্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব প্রসৃতি--] 
বিরুদ্ধভাগ পরিত্যাগ করিলে প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণের বাধ হয় না, অবিরুদ্ধ 
চৈতন্তাংশ গ্রহণ করিলে শ্রতিবিরোধও ঘটে না॥ ৭৩৩ 

লক্ষ্যার্থনিরূপণম্ । 
লক্ষণ! হ্যপগন্তব্যা ততে। বাক্যার্থসিদ্ধয়ে। 
বাচ্যার্থানুপপত্যৈব লক্ষণাভ্যুপগম্যতে ॥ ৭৩৪ 
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অন্বয়। ভতঃ ( সেই কারণে) বাক্যার্থনিদ্ধয়ে ( বাক্যার্ঘ,নির্ণয়ের জন্য ) 
লক্ষণ ( লক্ষণাবুত্তি ) উপগন্তব্যা (স্বীকরণীয় ).হি (নিশ্চিত), বাচ্যা খান্থপপত্ত্য 
(অভিধালত্য আর্থর সঙ্গত ন1 হইলে) এব (ই) লক্ষণ! (লক্ষণাবৃত্তি) 
অভ্যুপগমযতে (স্বীকৃত হয় )॥ ৭৩৪ 

অন্থবাদ। অতএব বাক্যার্থসিদ্ধির নিমিত্ত লক্ষণ শ্বীকার করিতে হয়; 
যেখানে বাচ্যার্থ উপপন্ন না হয়, তথায় লক্ষণ। স্বীকার করা যায় ॥ ৭৩৪ 

সন্বন্ধানুপপত্ত্য। চ লক্ষণেতি জগ্ডবুর্ধাঃ। 

গঙ্গায়াং ঘোষ ইত্যাদৌ য1 জহল্লক্ষণা মতা ॥ ৭৩৫ 

ন সা তত্বমসীত্যত্র বাক্য এষ প্রবর্ততে | 

গঙ্গায় অপি ঘোঁষস্তাধারাধেয়ূত্বলক্ষণমূ ॥ ৭৩৬ 

অন্বয়।. বুধাঃ ( পণ্ডিতের! ) সন্বন্ধান্থপপত্ত্য। ( সম্বন্ধের উপপত্তি না! হওয়ায় ) 
চ (বাক্যালঙ্কার ) লক্ষণ! ( লক্ষণাশক্তি ) ইতি ( ইহা) জগুঃ (বলেন)। গঙ্গায়াং 
(প্রবাহরূপ ভাগীরথীতে ) ঘোষঃ ( গোপপল্লী ) [ বসতি--বাদ করে] ইতি 
( এইরূপ ) আদৌ (প্রভৃণ্ত স্থলে ) ঘা (যে) জহল্লক্ষণা ( ত্যাগলক্ষণ! ) মত 
( অভিমত), তত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতি, অত্র বাক্যে (এই বাক্যে )সা 
( সেই ) এষা (এই লক্ষণা) ন প্রবর্তৃতে (প্রবৃত্ত হয় ন1), গঙ্গায়াঃ (ভাগীরথী) অপি 
(ও) ঘোষন্ত (গোপ-পল্লীর) আধারাধেয়ত্বলক্ষণং ( আধার---আশ্রয়, আধেয়ত্ব-- 

আশ্রতত্বরূপ সম্বন্ধ অর্থাৎ গঙ্গা-_-আধার, আধেয়--ঘোষ )॥ ৭৩৫ ॥ ৭৩৬ 
অন্থবাদ। পগ্ডিতেরা সম্বন্ধের অনুপপত্তিকে ( সঙ্গতি না হওয়াকে ) লক্ষণ। 

বলিয়াছেন। গঙ্গায় ঘোষ বাদ করে-_-এই বাক্যে যে জহল্লক্ষণা ( ত্যাগলক্ষপ! ) 

উক্ত হইয়াছে, তাহা তত্বমসি বাক্যে সঙ্গত হইতে পারে না; গঙ্জায় ঘোষ বাস 
করে--এথানে গঙ্গা ও ঘোষের আধার-আধেয়ত্ব সন্বন্ধ [ গল।--আধার, ঘোষ--- 
আধেয়; তত্বমসি বাক্যে তাহ! হয় না] ॥ ৭৩৫ ॥ ৭৩৬ 

সর্ব! বিরুদ্ববাক্যা্ঘস্তত্র প্রত্যক্ষতস্ততঃ | 

গঙ্গাসন্বন্ধবতীরে লক্ষণ। সংপ্রবর্তৃতে ॥ ৭৩৭ 

অহ্থয়। তত্র (গলগায়াং ঘোষ; এই স্থলে) প্রত্যক্ষতঃ ( প্রতাক্ষ প্রমাণ 
বশতঃ ) সর্বঃ ( সমস্ত ) বিরুদ্ধবাক্যার্থঃ (বাক্যার্থের বিরোধ প্রতীত হুইতেছে)। 
ততঃ ( তজ্জন্ত ) গঙ্গাসন্বন্ধবতীরে (গঙ্গাসম্বন্ধযুক্ত তটে) লক্ষণ! ( লক্ষণাশক্তি ১, 
সংপ্রবর্ততে (প্রবৃত হয় )॥ ৭৩7 

অনুবাদ। গঙ্গায় ঘোষ বাস করে-_-এখানে প্রতক্ষ প্রমাণের দ্বার সমস্ত 

বাক্যই বিরুদ্ধ প্রতীত হইতেছে; অতএব গঙ্গাসথন্ধী তীরে লক্ষণ প্রবৃত্ত 
হয় ॥ ৭৩৭ 
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তথা তত্বমসীত্যত্র চৈতন্যৈ কত্বলক্ষণে। 
বিবক্ষিতে তু বাক্যার্থেহপরোক্ষত্বাদিলক্ষণঃ ॥ ৭৩৮ 

বিরুধ্যতে ভাগমাত্রে। ন তু সর্ব! বিরুধ্যতে। 
তম্মাজ্জহল্লক্ষণায়াঃ প্রবৃতির্নাত্র যুজ্যতে ॥ ৭৩৯ ' 

অন্বয়। তথ! ( সেইকূপ ) তত্বমপি ( তুমি সেই বন্ধ ) ইতি অত্র (এই স্থলে) 
একত্বলক্ষণে ( একত্বরূপ ) চৈতন্তে (চেতনত্ব) বাক্যার্থে (বাক্যের অর্থ) 
বিবক্ষিতে (বক্তার অভিপ্রেত হইলে) তু (কিন্তু) অপরোক্ষত্বাদিলক্ষণঃ 
প্রেত্যক্ষত্বাদিরূপ) ভাগমাত্রঃ (অংশমাত্র) বিরুধ্যতে বিরুদ্ধ হয়) তু ( কিন্তু) সর্বঃ 
(সর্বাংশ ) ন বিরুধ্যতে (বিরুদ্ধ হয় না), তন্মাৎ (তজ্জন্ত ) অত্র (এখানে 
তত্বমপিবাক্ো ) জহল্লক্ষণায়াঃ (ত্যাগলক্ষপার ) প্রবৃত্তিঃ (প্রবর্তন ) ন যুজ্যতে 
(যুক্ত হয় না) ৭৩৮ ॥ ৭৩৯ 

অন্ুবাদ। সেইরূপ তনব্বমসি--এই বাক্যে একত্বরূপ টৈতগ্ঠই বাক্যার্থ 

বিবঙ্গিত ( বক্তার ইষ্ট ) হইলে, প্রত্যক্ষত্বূপ এক অংশ মাব্র বিরুদ্ধ হয়, সর্ব্বাংশে 

বিরোধ হয় না; অতএব 'তত্বমসি” বাক্যে জহল্লক্ষণা ( ত্যাগলক্ষণা ) হইতে 
পারে না ॥ ৭৩৮ ॥ ৭৩৯ 

বাচ্যার্থস্ত তু সর্ববস্য ত্যাগে ন ফলমীক্ষ্যতে | 

নালিকেরফলস্তেব কঠিনত্বধিয়া নৃণাম্ ॥ ৭৪০ 
অন্থয়। নৃণাং (মন্ুষ্যদিগের ) কঠিনত্বধিয়া ( শক্তত্ব-বুদ্ধি দ্বারা__ অর্থাৎ 

নারিকেল ফল কঠিন এইরূপ বুদ্ধি দ্বারা) নালিকেরফলম্ত (নারিকেল ফলের ) 
ইব (্ভায়) সর্বস্ত (সমস্ত) বাচ্যার্থস্ত (বাচ্যার্থের ) ত্যাগে (পরিত্যাগে ) 
তু কিন্তু) ফলং (লাভ )ন ঈক্ষ্যতে (দৃ্ট হয় না)॥ ৭৪০ 

অনগুবাদ। যেমন নারিকেল ফলু কঠিন এই মনে করিয়া, তাহার সমস্ত অংশ 
ত্যাগ করায় কোন ফল নাই, সেইক্ধপ তত্বমপির বাচ্যার্থের সমস্ত ত্যাগ করিয়া 
কোন ফল নাই॥ ৭৪০ 

গঙ্গাপদং যথা স্বার্থ ত্যক্ত1 লক্ষয়তে তটমৃ। 
তৎপদং ত্বংপদং বাপি ত্যক্তা। স্বার্থ, তথাখিলম্ ॥ ৭৪১ 

তদর্থং বা ত্বমর্থং বা যদি লক্ষয়তি ন্বয়ম্ | 
তদ। জহল্লক্ষণায়াঃ প্রবৃতভিরূপপদ্যতে ॥ ৭৪২ 

ন শঙ্কনীয়মিত্যার্য্ৈজ্ঞাতার্থে ন হি লক্ষণা। 
তগপদং ত্বংপদং বাপি শ্রুয়তে চ প্রতীয়তে ॥ ৭৪৩ 

অহ্যয়। বথ| (যেমন ) গঙ্গাপদৎ ( গঙ্গায়াৎ ঘোষঃ--এই স্থলে গঙ্াপদটি ) 
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বার্থ, (নিজের অর্থ--গজাপদের প্রবাহরূগ অর্থকে ) ত্যন্তাঁ পেরিত্যাগ করিয়া) 
তটৎ (তীরকে ) লক্ষয়তে (লক্ষিত করে- ক্ষণ! দ্বার! তীর অর্থ বুঝায় ), 
তথা (সেইরূপ ) তংপদৎ ( তত্মসি-বাকো তৎপদ ) ব1 (কিংবা) ত্বংপদ্দম্ 
( তত্বমসি-বাক্যে ত্বংপদ ) অপি-( ও) অখিলং (সমস্ত ) স্বার্থ, (নিজের অর্থ) 
ত্যন্ক1! (ত্যাগ করিয়া) যদি (যদ্পি) হদর্থৎ ( ততপদের অর্থ-_-পারোক্ষত্ব- 
বিশিই টৈতন্ত ) বা (কিংবা) ত্বমর্থ, (ত্বংপদের অর্থ-_অপরোক্ষত্ব-বিশিষ্ট 
চৈতন্ত ) বা কিংবা) স্বয়ং (নিক্ষে) লক্ষয়তি ( লক্ষিত করে,_-লক্ষণ! হবার! 
জানার ), তদ! ( তাহা হইলে ) জলল্লক্ষণায়াঃ ( ত্যাগলক্ষণার ) প্রবৃত্তি আরম্ভ) 

উপপন্ততে (উপপন্ন হয়) ইতি (ইহা) আর্য্যৈঃ (শ্রেষ্ঠ লোকগণ কর্তৃক )ন 
শঙ্কনীয়ং ( শঙ্ক! কর] কর্তব্য নহে); [কারণ] জ্ঞাতার্থে ( বিদ্দিতার্থ বস্তুতে ) 
লক্ষণা ( লক্ষণাবৃত্তি) ন(না)ছি (নিশ্চিত) ত্বংপদং (ত্বং--পদ ) তৎপদং 

(তৎপদ) বা (কিংবা) অপি (ও))্রুয়তে (শ্রুতহয়) চ( এবং) প্রতীয়তে 
(জ্ঞাত হয় )॥ ৭৪১ ॥ ৭৪২ ॥ ৭৪৩ 

অনুবাদ গঙ্গায়াৎ ঘোষঃ প্রতিবসতি--এইস্থলে যেমন গঙ্গাপদ নিজের 
প্রবাহন্ধপ অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা তীরকে বুঝাইতেছে, 
সেইরূপ তংপদ কিংবা ত্বংপদ নিজের সমস্ত অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া! যদি তৎপদ- 
প্রতিপাদ্য অর্থ (বস্তু) কিংবা ত্বংপদ- প্রতিপাস্ত অর্থকে লফ্িত করে, তাহ! হইলে 
এখানে জন্ল্লক্ষণ! প্রবৃত্ত হইতেছে--এইরূপ আশঙ্ক। কর! সাধুগণের উচিত নহে; 
কারণ, জ্ঞাতার্ধবিষয়ে লক্ষণ! হইতে পারে না, তৎপদদ এবং ত্বংপর্দ শ্রুত এবং 
প্রতীত হইতেছে ॥ ৭৪১ ॥ ৭৪২ ॥ ৭৪৩ 

তদর্ধে চ কথং তত্র সংগ্রবর্তেত লক্ষণ | 

অত্র শোণে। ধাবতীতি বাক্যবন্ন প্রবর্ততে ॥ ৭৪৪ 

অজ্হল্লক্ষণ। বাপি সা জকল্পক্ষণা যথা । 

গুণস্ত গমনং লোকে বিরুদ্ধং দ্রব্যমস্তরা ॥ ৭৪৫ 

অন্বয়। তত্র ( তত্বমপিবাকাস্থলে ) তদর্থে (তৎপদ-প্রতিপাস্ত অর্থে-- 
বস্তুতে ) কথং (কিরূপে ) লক্ষণ! ( লক্ষণাবৃত্তি ) সংগ্রবর্তেত ( সম্যক্ প্রবৃত্ত 
হইবে )1? অন্র (এখানে ) শোণঃ (রক্তবর্ণ) ধাবতি ( দৌড়াইতেছে ) ইতি 
(এই) বাক্যবৎ (বাক্যের সায়) যথা (যেমন) সা (সেই) জহল্লক্ষণা 

( ত্যাগলক্ষণ। ) অজহল্লক্ষণ! বাপি (কিংবা অত্যাগলক্ষণাও ) ন প্রবর্ততে (প্রবৃত্ত 

হয় না), দ্রব্য ( বস্ত)) অন্তরা (বিনা ) লোকে ( পথিবীতে ) গুণস্ত (গুণের ) 

গমনং (ধাবন ) বিরুদ্ধম্ ( বিপরীত, অসঙ্গত ) ॥ ৭৪৪ ॥ ৭৪৫ 

অন্ুবাদ। তত্বমসিস্লে--তৎপদ-গ্রতিপান্ভ বস্ততে কিরূপে লক্ষণ! প্রবৃত্ত 

হইতে পারে? যেমন ( গঙ্গায়াং ঘোষঃ-_ইহার স্তায়) জহল্লক্ষণ! হয় না, সেইরূপ 
'এখানে' শোণ (রক্তবর্ণ ) ধাবিত হইতেছে--এই বাকোর সভায় অজহলক্ষণাও 
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হইতে পারে ন1; দ্রব্য ব্যতীত গুণের গতি লোকে অতীব বিরুদ্ধ (দ্রব্য ব্যতীত 
গুণ কখনও গমন করিতে পারে ন! )॥ ৭8৪ ॥ ৭৪৫ 

অতস্তমপরিত্যজ্য তদ্গুণা শ্রয়লক্ষণঃ । 

লক্ষ্য দির্লক্ষ্যতে তত্র লক্ষণাসৌ প্রবর্ততে ॥ ৭৪৬ 

অন্ব়। অতঃ ( এই নিমিত্ত--গুণের গমন অসম্ভব বলিয়া) তং ( গুণকে 
__রক্তবর্ণ গুণকে ) অপরিতাজ্য ত্যোগ না করিয়া) তদ্গুণা শ্রয়লক্ষণঃ (সেই রক্ত 
গুণের আধাররূপ অশ্বাদি ) লক্ষ্যাদিঃ ( লক্ষ্য পদার্থ প্রভৃতি ) লক্ষাতে ( লক্ষিত 
হইতেছে )7 তত্র ( সেই স্থলে ) অসৌ (এই) লক্ষণ! ( লক্ষণাশক্তি) প্রবর্ততে 
(প্রবৃত্ত হয় )॥ ৭৪৬ 

অন্ভবাদ। অতএব (গুণের গমন বিরুদ্ধ বলিয়া!) গুণকে পরিত্যাগ ন! 
করিয়া সেই রক্তগুণ গুণের আশ্রয় কোন লক্ষ্য বস্তুকে লক্ষিত করিতেছে, 
নেস্থানে লক্ষণ-গ্রবৃত্তি হইবে ॥ ৭৪৬ 

বাক্যে তত্বমসীত্যত্র ব্রহ্মা ত্বৈত্ববোধকে | 
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোদ্বয়োঃ ॥ ৭৪৭ 

একত্বরূপবাক্যার্থো বিরুদ্ধাংশবিবর্জনাঁৎ। 
ন সিধ্যতি যতস্তম্মান্নাজহল্লক্ষণা মতা ॥ ৭৪৮ 

অন্বর। যতঃ (যেহেতু) ব্রক্ষাত্মৈকত্ববৌধকে (ব্রদ্ষের সহিত আত্মার 
অভিরন্ব-জ্ঞাপক) তত্বমসি (তুমি সেই ব্রহ্ম) ইতাত্র (এই )বাকো (পদ- 
সমুদায়ে ) ভ্বয়োঃ (ছুইটি ) পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোঃ ( অপ্রতাক্ষত্ব- 
বিশিষ্ট চৈতন্ত এবং প্রত্যক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্তের ) বিরুদ্ধাংশবিবঙ্জনাৎ ( বিরুদ্ধ 
ভাগ ত্যাগ করায়) একত্বরূপবাক্যার্থঃ € উভয়ের অভিন্নত্বরূপ বাক্যার্থ) ন 
সিধ্যতি (সিদ্ধ হয় না), তন্মাৎ ( সেইঙ্গন্ত ) অজহল্লক্ষণা (অত্যাগলক্ষগ! ) ন 
মতা (অভিমত নহে )॥ ৭৪৭ ॥ ৭৪৮ 

অন্থবাদ। যেহেতু ব্রহ্ম এবং আত্মার একত্ব-প্রতিপাঁদক তত্বমসি--এই 
বাক্যে পরোক্ষত্ববিশি্ট চৈতন্ত ও অপরোক্ষত্ববিশি্ চৈতন্ত--এই উভয়ের 
বিকুদ্ধভাব ( পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব ) ত্যাগ করত [উভয়ের] একত্বর্ূপ 

বাক্যার্থ সম্পন্ন হয় না, এইজন্য অজহল্লক্ষণা অভিপ্রেত নহে ॥ ৭৪৭ ॥ ৭৪৮ 

তৎপদং ত্বংপদং বাপি স্বকীয়ার্থবিরোধিনমূ্। 

ংশং সম্যক পরিত্যজ্য স্বাবিরুদ্ধাংশসংযুতম্ ॥ ৭৪৯ 

তদর্থং বা ত্বমর্থং বা! সম্যগ্লক্ষয়তঃ স্বঘুমূ। 
ভাগলক্ষণয়। সাধ্যং কিমন্তীতি ন শঙ্ক্যতাম্ ॥ ৭৫০ 
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 অন্ব়। তৎপদং (তত্বমসি এই বাক তৎ-পদ) ত্বংপদং বাপি ( অথবা 
'ত্বংঃ এই পদও) স্বকীয়ার্থবিরোধিনংৎ (নিজ নিজ পদের অর্থের বিরুদ্ধ 
অর্থাৎ ততৎপদের অর্থে এবং ত্বংপদের অর্থের বিরুদ্ধ) অংশং (ভাগকে ) 
সমযক্ (সমীচীন ভাবে ) পরিতাজ্য (পরিতাগ করিয়া) তরর্থ, (তৎপদের 

প্রতিপাদ্য অর্থ--পরোক্ষত্ববিশি্ট চৈতন্থ ) ব! (অথবা) ত্বমর্থ, (ত্বংপদের 
প্রতিপাদ্য অর্থ--অর্থাৎ অপরোক্ষত্ববিপিষ্ট চৈতন্ত ) ব1 (কিংবা) স্বয়ং ( নিজে) 

সম্যক্ ( উত্তমরূপে ) লক্ষর়তঃ ( লক্ষণ করে-_লক্ষণাবুত্তি দ্বার! বুঝায় ) ভাগ- 
লক্ষণয়। (ভাগ লক্ষণ! দ্বার! ) কিং (কি) পাধ্যম (ফল) অস্তি( আছে) ইতি 
(ইহা) ন শঙ্ক্যতাম ( আশঙ্কা করিও না) ॥ ৭৪৯1৭৫৯ 

অন্বাদ। যদি "তত্বমপি* এই বাকো তৎপদ অথবা ত্বংপদ নিজ নিজ অর্থের 
বিরোধী অংশকে পরিত্যাগ করিয়া, নিজ নিজ অবিরোধী 'অংশবিশিষ্ই তৎপদ- 
প্রতিপাগ্য অর্থ কিংবা ত্বংপদ প্রতিপাদা মর্থকে সম্যগরূপে লক্ষিত করে, তাহ 
হইলে ভাগলমণ! দ্বারা কি ফল হইল-_ইহ! আশঙ্ক! করিতে পার ন1 ॥৭৪৯॥৭৫০ 

অবিরুদ্ধং পদার্ধান্তরাংশং স্বাংশঞ্চ তৎ কথম্। 

একং পদং লক্ষণয়। সংলক্ষযিতুমহতি ॥ ৭৫১ 

অন্বয়। তত (সেই) একং (এক) পদম্ (পদ) অবিরুদ্ধং ( অবিরোধী ) 
পদ্দাথাস্তরাংশং (এন্ত পদার্থের ভাগকে) শ্বাংশং (নিজের ভাগকে) কথৎ (কিরূপে) 
লক্ষণয়! ( লক্ষণ। দ্বার) সংলক্ষয়িতুং ( সম্যগরূপে লক্ষিত করিতে ) অর্ৃতি 
(পারে)? ॥ ৭৫১ 

অন্থবাদ। [যদি বল একটি পরেই লক্ষণ! করি না কেন, ছইটি পদে লক্ষণার 

প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার বপিতেছেন__] [ তত কিংবা ত্বং এই ] একটি পদ 

অবিরোধী অগ্ত পদার্থের অংশকে শ্রবং নিজের অংশকে লক্ষণ! দ্বারা কিরূপে 
লক্ষিত করিতে পারে? ॥ ৭৫১ 

পদান্তরেণ সিদ্ধায়াং পদার্ঘপ্রমিতৌ স্বতঃ | 

তদর্ঘপ্রত্যয়াপেক্ষা পুন্লক্ষণয়া কুতঃ ॥ ৭৫২ 
অন্বয়। পদাস্তরেণ [ তত্পদ দ্বার কিংবা ত্বংপদ দ্বার) স্বতঃ শ্বেভাবতঃ) 

পদার্থ প্রমিতো ( পদার্৫থজ্ঞান) শিদ্ধায়।ং ( নিরূপিত হইলে) কুতঃ (কি কারণে) 
পুনঃ ( আবার ] 'লক্ষণয়া ( লক্ষণ দ্বার! ) তনর্থ প্রত্যয়াপেক্ষা (তাহার অথজ্ঞানের 

অপেক্ষা ) [ বর্ততে--মাছে ]?॥ ৭৫২ 
অনভ্বাদ। যদি অন্ত পদের দ্বারা অন্ত পদার্থের জ্ঞান স্তঃই 

হইয়। বায়; তাহ। হইলে মাবার লক্ষণ! দ্বারা সেই পদের অর্থন্ঞানের আবশ্ঠকতা 

কিজন্ত ? * ॥ ৭৫২ 
নি 

* তাৎপর্যা--লক্ষণা! আপাততঃ তিন প্রকার ;_-জহলক্ষণা, অজহলক্ষণ ও জহদজহলপক্ষণ| ৷ 
জহৎ-শবেের অর্থ ত্যাগ, অজহৎ--+অত্যাগ, জহদজহৎ--ত্যাগ এবং অত]াগ। গঙ্গায়াং ঘোষঃ 

| 
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তম্মাৎ তত্ত্মসীত্যত্র লক্ষণ! ভাগলক্ষণ| 
বাক্যার্থত্ব-খত্ুৈকরসতাসিদ্ধয়ে মতা ॥ ৭৫৩ 

অন্ন । তক্মাৎ (অতএব) তত্বমসি (তুমি বদ) ইত্যন্তর (এইস্থলে) 

ৰাক্যার্ঘনত্বাথুকরসতাসিদ্বয়ে (সত্ব--অথগ্ডরূপ একরসতা--একরপত্বসিদ্ধির 
নিমিত্ত ) [ যাযে ] লক্ষণা, [ সা--তাহ। ] ভাগলক্ষণ৷ ( জহুদজহল্লক্ষণ! ) মতা! 
( শান্ত্রদর্শিগণের অভিপ্রেত ) ॥ ৭৫৩ 

ঘন্ুবাদ। সেইজন্ত পঙ্ডিতের] তত্বমসিবাকো সত্ব অখও্রূপ এক বস্ত সিদ্ধির 
নিমিন্ত তাগলক্ষণ! ম্বীকার করেন ॥ ৭৫৩ 

ভাগং বিরুদ্ধং সন্ত্যজ্যাবিরোধে। লক্ষ্যতে যদা। 

সা ভাগলক্ষণেত্যানুর্লক্ষণজ্ঞা! বিচক্ষণাঃ ॥ ৭৫৪ 
অন্বয়। যদ] ( যখন) বিরুদ্ধং (বিরোধী ) ভাগম্ (অংশকে ) সম্ত্যজ্য 

(পরিত্যাগ করিয়! ) অবিরোধঃ ( অবিরুদ্ধতা) লক্ষ্যতে ( লক্ষিত হয় ), লক্ষণন্ঞাঃ 

(লক্ষণাবিৎ ) বিচক্ষণাঃ ( পঞ্ডিতগণ ) সা (তাহা) ভাগলক্ষণ! (জহদজহল্লক্ষণা ) 
ইতি ( ইহা) আহুঃ (বলেন )॥ ৭৫৪ 

অন্গবাদ। যখন বিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করত অবিরোধ লক্ষিত হয়, তখন 
লক্ষণাবিৎ পঞ্ডিতগণ তাহাকে ভাগলক্ষণ। বলিয়া থাকেন ॥ ৭৫৪ 

প্রতিবসতি (গঙ্গায় গোপ-পল্লী বাস করে); এস্থলে গঙ্গ পদের মুখ্য অর্থ-_ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন 
জলপ্রবাহ; কিন্ত জলপ্রবাহে ঘোষের বাস সম্ভব হইতে পারে না বলিয়। লক্ষণ দ্বার! তীর 

বুক্ধাইতেছে। এন্থলে গঙ্গাপদ স্বকীয় অর্থ জলপ্রবাহকে ত্যাগ করিয়াছে বলিয়৷ জহলক্ষণ! 
বল! হয়। শোঁণে। ধাবতি (রক্তবর্ণ যাইতেছে ), এস্থলে গুণের গমন অসম্ভব বলিয়। সেই রক্ত 
গুণটি নিজকে ত্যাগ না করিয়া তাহার আশ্রয় অঙ্ব প্রভৃতি দ্রব্যকে বুঝাইতেছে ; এখানে 
অজহল্লক্ষণ। বল! যায় । তত্বমসি স্থলে তৎপদ-প্রতিপাগ্য অর্থ পরোক্ষত্বিশিষ্ট চৈতন্য, এবং 
ংপদের অর্থ অপরো ক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্ক ?ঃকিস্ত এখানে তৎও ত্বংপদের একটি অংশ অর্থাৎ 

পরোক্ষত্ববিশিষ্টত্ব ও অপরো'ক্ষত্ববিশিষ্টত্ব ত্যক্ত হইয়াছে, অপর অংশ চৈতন্য ঠিক আছে। 
হৃতরাং এখানে কোন অংশ ত্যাগ এবং কো।ন অংশ অত্যাগ করা হইয়াছে ; এইজন্য ইস্াকে 
'জহদজহল্লক্ষণা বলে। ইহাকে ভাগলক্ষণা কিংবা] ভাগত্যাগলক্ষণাঁও বল] হইয়া! থাকে । 

এক্ষণে আপত্তি হইতেছে ষে, সর্বত্র একটি পদে লক্ষণ! হইয়া থাকে; কিস্তু তত্বমসিবাক্যে 
তৎও ত্বংপদে লক্ষণ করিবার প্রয়োজন কি? কেবলমাত্র তৎপদে লক্ষণ! করিয়া, তৎপদের 
প্রতিপাদ্য অর্থের বিরুদ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়! তাহার অবিরুদ্ধভাগঘুক্ত তৎপদের অর্থকে 
লক্ষিত করিবে অথবা! ত্বংপর্দে লঙ্গণা করিয়া, ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য অর্থের বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ করিয়! 
তাহার অবিরুদ্ধভাগযুক্ত ত্বংপদ-প্রতিপাগ্য অর্থকে লক্ষণ! দ্বার বুঝাইবে। এইরূপ একটি- 
মাত্র পদ্দে লক্ষণ করিলে যখন চলিতে পারে, তখন ছুইটি পদে লক্ষণ করার প্রয়োজন কি? 
বিশেষতঃ সর্বত্র একটি পদে লক্ষণ! পরিদৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বল। যাইতে পারে-_-একটিমাত্র 
পদ্দ নিজের অংশ এবং অন্য পদার্থের অংশকে কিরূপে লক্ষিত করিবে? একটি পদ দ্বারা 
পদার্থজ্ঞান হইলে লক্ষণ! ব্যতীতও অর্থপ্রতীতি হইতে পারে; স্থতরাং লক্ষণারও প্রয়োজন 
থাকে না। অতএব ছুইটি পদের অংশ ত্যাগ করিয়! একমাত্র চৈতন্যকে বুঝাইবার জন্য দ্বইটি 
পদে লক্ষণ! স্বীকার করা হইয়।ছে। 
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সোহযং দেবদত্ত ইতি বাঁক্যং বাক্যার্থ এব বা। 
দেবদত্তৈক্যরূপস্ববাক্যার্ধানববোধকম্ ॥ ৭৫৫ 

দেশকালাদিবৈশিষ্ট্যং বিরুদ্ধাংশং নিরস্ত চ। 
অবিরুদ্ধং দেবদতদেহমাত্রং স্বলক্ষণম্ ॥ ৭৫৬ 

ভাগলক্ষণয়। সম্যগ্লক্ষয়ত্যনয়া যথা 

তথ! তত্বমসীত্যত্র বাক্যং বাক্যার্থ এব বা ॥ ৭৫৭ 

পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচিতোদ্বয়োঃ | 

একত্বরূপবাক্যার্থবিরুদ্ধাংশমুপস্থিতম্ ॥ ৭৫৮ 
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বপর্ববজ্বত্বাদিলক্ষণম্ । 

বুদ্ধ্যাদিস্থুলপধ্্যন্তমাবিদ্যকমনাত্মকমূ ॥ ৭৫৯ 

পরিত্যজ্যাবিকুদ্ধাংশং শুদ্ধচৈতন্যলক্ষণমূ । 
বস্ত কেবলসন্মাত্রং নির্ব্বিকল্পং নিরগীনম্ ॥ 
লক্ষয়ত্যনয়া সম্যগ্ভাগলক্ষণয়া! ততঃ ॥ ৭৬০ 

অন্বস্প। যথা! (যেমন) সঃ (সেই) অয়ং (এই) দেবদত্তঃ ( তন্নামক 
পুরুষ ) ইতি ( এই) বাক্যং (পদ-সমুদায় ) বা (কিংবা) বাক্যার্থঃ (বাক্যের 
অর্থ) এব (ই) দেবদক্তৈক্যরূপন্বৰাক্যার্থানববোধকৎ (দেবদত্তের একত্বরূপ 
নিজবাক্যার্থের অপ্রকাশক ) দেশকালাদবৈশিষ্ট্য, ( তদ্দেশ-তৎকাল-বিশিষ্টত্বরূপ ) 
বিরুদ্ধাংশৎ (বিরোধী অংশকে ) নিরস্ত চ (নিরাস করিয়াও ) বঅবিরুদ্ধং 
( অবিরোধী ) স্বলক্ষণৎ ( ব্যক্তিমাত্র ) দেবদত্তদেহমাত্রং ( দেবদত্তশরীরমাত্র ) 
অনয €( এই ) ভাগ-লক্ষণয়া (ভাগলক্ষণ! দ্বারা ) সম)ক্ (ভালরূপে) লক্ষয়তি 

(লরক্ষত করে ), তথ! (সেইরূপ) তত্বমপি (তুমি সেই ব্রহ্ধ) ইত্যত্র (এই 
স্থলে ) বাক্যৎ (পদদমুহ) বা (কিৎবা) বাক্ার্থ (বাক্যের অর্থ) 
দ্বয়োঃ (ছুইটি ) পরোক্ষত্বাপরো ক্ষত্বা্দিবিশিইউচিতোঃ € পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্ত 
এবং অপরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্ভের ) উপস্থিতম্ (আগত ) একত্বরূপবাক্যার্থ- 
বিরুদ্ধাংশং ( অভিন্নতারূপ বাক্যার্থের বিরুদ্ধাংশকে ) পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ব- 

সব্বজ্ঞত্বা দিলক্ষণৎ ( অপ্রত্যক্ষত্ব, প্রত্যক্ষত্ব, সর্ববজ্ঞত্ব, অল্লজ্ঞত্বরূপ ) বুদ্ধযাদি- 
স্থলপধ্যস্তং (বুদ্ধি হইতে স্ুলভূত পধ্যস্ত) আবিদ্ভকম্ ('অবিদ্যাকল্লিত ) 
অনাত্মকং (€ আত্মভিন্ন বস্ত )পারত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া!) অবিরুদ্ধাৎংশং 
( অবিরোধী ভাগ) শ্রদ্ধচৈতন্থলক্ষণৎ (বিশুদ্ধচৈতগ্তত্বরূপ ) কেবলসম্মাত্রং 
(কেবল সতামাত্র) নির্ধিকল্পং (বিকরপরহিত ) নিরঞ্জন (শুদ্ধ )বন্ত (ব্রহ্ম) 

৩৪ 
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ততঃ (অনস্তর ) অনয়া (এই ) ভাগ লক্ষণয়। ( ভাগলক্ষণ দ্বারা! ) সম্যক্ 
(ভালরূপে ) লক্ষয়তি ( লক্ষিত করে )1৭৫৫1৭৫৬1৭৫৭1৭৫৮॥৭৫৯1৭৬০ 

অগ্থবাদ। “সেই এই দেবদত'--এই বাক্য কিংবা বাক্যার্থ দেবদত্তের 
একত্বরূপ স্বকীয় বাক্যার্থের অগ্রকাশক দেশকালাদি-বৈশিষ্ট্যরূপ বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ 
করিয়া লক্ষণ! দ্বার! যেমন অবিরোধী দেবদত্ত ব্যক্তিমাত্রকে লক্ষিত করে, সেইরূপ 
তত্বমপি' স্থলে বাক্য কিংবা বাক্যার্থ পরোক্ষত্ববিশিষ্ট চৈতন্ত এবংঅপরোক্ষত্ব- 
বিশিষ্ট ঠৈতন্ত---এই উভয়ের উপস্থিত বিরুদ্ধভাগ একত্বরূপ বাক্যার্থ এবং পরোক্ষত্ব, 
অপরোক্ষত্ব, সর্বজ্ত্ব, অরভ্তত্বরূপ, বুদ্ধি হইতে স্ুল ভূত পর্ধ্যস্ত অবিস্তাকল্পিত 
অনাত্ম বস্ত পরিত্যাগ করিয়! অবিরুদ্ধ শুদ্ধটৈতন্তরূপ কেবল সংস্বরূপ নির্ধিবিকল্ন 
নিরগ্রন ব্রদ্দকে ভাগ লক্ষণ দ্বারা সম্গ রূপে লক্ষিত করিয়া 
থাকে ॥ ৭৫৫1৭ ৫৬/৭৫৭।৭ ৫৮॥৭ ৫৯৭৬৩ 

৮০. | 

সর্ব্বোপাধিবিনির্ধজ্রং সচ্চিদানন্দমদ্ধয়মূ। 

নির্বিবিশেষং নিরাভীসমতাদৃশমনীদৃশম্ ॥ ৭৬১ 
অনির্দেশ্টমনাগ্যন্তমনন্তং শান্তমচ্যুতমূ। 
অপ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং নিগুণং ব্রহ্ম শিষ্ততে ॥ ৭৬২ 

অ্য়। সর্বোপাধিবিনিন্ুক্তিং (সমস্ত উপাধিরছিত ) সচ্চিদানন্দম্ ( সৎ, 
চিৎ ও আনন্দস্বরূপ ) অন্থয়ং ( অদ্বিতীয় ) নির্ব্বিশেষং ( বিশেষশূন্ত--একরূপ ) 
নিরাভাসম্ ( আভাসরছিত ) অতাদৃশম্ ( সেরূপ নহে ) অনীদৃশম্ (এরূপ নহে) 
অনির্দেশ্টম্ ( নির্দেশযোগ্য নহে) অনাঘ্স্তম (আদি ও অস্তরহিত ) অনস্তং 
(ব্যাপক ) শাস্তম (স্থির) অফুযুতম্ (চ্যুত হন না-একরূপে অবস্থিত) 
অগ্রতর্ক্ম্ ( তর্কের অবিষয় ) অবিজ্ঞেয়ং (জ্ঞানের অবিষয়) নিগুপং (গুণ- 
শূন্ত ) ব্রহ্ম (শুদ্ধ পরব্রহ্গ ) শিষ্যতে ( অবশিষ্ট থাকে )॥ ৭৬১ ॥ ৭৬২ 

অন্বাদ। সমভ্ত উপাধিরহিত, সচ্চিদাননান্বরূপ, অদ্বিতীয়, বিশেষশূন্ত, 
আতাস (প্রতিফলন ) বিরহিত, তৎশব বা/ ইদংশবের অবাচা, নিদ্দেশের 
অযোগ্য, আদ্দি ও বিনাশরছিত, ব্যাপক, শান্ত, কৃটস্থ, তর্কের অবিষয়, জ্ঞানের 
অগোচর, নিগুণ ব্রদ্ষই অবশিঞ্ থাকেন ॥ ৭৬১--৭৬২ 

উপাধিবৈশিষ্ট্যকৃতে। বিশেষো 
ব্রহ্মাতবনোরেকতয়াধিগত্য। | 

উপাধিবৈশিষ্ট্য উদস্যমানে 

ন কশ্চিদপ্যস্তি বিরোধ এতয়ো? ॥ ৭৬৩ 
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অঘয়। [আত্ম ও বন্ধের] উপাধিবৈশিষ্ট্যকতঃ ( উপাঁধির বিশিষ্টতা- 
জনিত ) বিশেষঃ (তে?) [ বর্ততে-আছে], ব্রহ্াস্বনোঃ (ব্রক্ম ও আত্মার ) 
একতয়। ( একত্বরূপে ) অধিগত্যা (জ্ঞান দ্বার! ) উপাধিবৈশিষ্ট্ে ( উপাধিজনিত 
বিশেষ ) উদন্তমানে (নিরাস হইলে ) এতয়োঃ (জীব ও ব্রহ্মের ) কশ্চিৎ অপি 
( কোনও ) বিরোধঃ ( বিরুদ্ধতা ) ন অস্তি (নাই )॥ ৭৬৩ 

অনুবাদ । জীব ও ব্রন্ষের উপাধিককৃত ভেদ দৃষ্ট হয়; ব্রহ্ম ও আত্মার একতা- 
জ্ঞান দ্বার! উপাধি বিলক়প্রাপ্ড হইলে, উভয়ের কোনরূপ ভেদ থাকে না ॥ ৭৩৩ 

তয়োরুপাধিশ্চ বিশিষ্টতা৷ চ 

তদ্বন্মভাত্তঞ্চ বিলক্ষণত্বম্ 

্রান্ত্যা কৃতং সর্ববমিদং স্বষৈব 

স্বপ্রার্থবজ্জীগ্রতি নৈব সত্যম্ ॥ ৭৬৪ 

অন্বয়। তয়োঃ ( তাহাদের--জীব ও ব্রন্দের ) উপাধিঃ (ভেদকধর্) চ 
( এবং ) বিশিষ্টতা চ (বৈশিষ্ট্য ও ) তত্বদ্রভাক্তং ( তাহার ধর্মভাগিত্ব ) চ (এবং) 
বিলক্ষপত্বৎ ( বৈচিত্র্য-_-বৈপরীত্য ) ভ্রাস্ত্যা ( অজ্ঞান-কর্তৃক ) ক্ৃতম্ উৎপাদিত) 
ইং ( এই ) সর্ব (সমস্ত) স্বপ্রার্থবৎ ( ্বপ্রৃষ্ট পদার্থের ভ্থায় ) মুষা এব (মিখ্যাই) 
জাগ্রতি ( জাগ্রদবস্থায় ) সত্যৎ ( ষথার্থ) ন (না) এব (ই) ৭৬৪ 

অন্ুবাদ। জীব ও ব্রন্মের উপাধি, বৈশিষ্ট্য, সেই সেই ধন্্রভাগিত্ব, বিলক্ষণত্ব 
--এই সমস্ত অজ্ঞানের দ্বারা কল্পিত, স্থুতরাং স্বপ্রদৃষ্ট পদার্থের স্তার় এই সমস্তই 
মিথ্য। [ বাধিত হয় বলিয়া! ] জাগ্রৎকালে তাহা! সত্য নহে ॥ ৭৩৪ 

নিদ্রাসৃতশরী রধর্ম্সথছুঃখাদি গ্রপঞ্চোহপি বা 
জীবেশাদিভিদাপি বা ন চ খতং কর্তূং কচিচ্ছক্যতে। 

মায়াকপ্সিতদেশকালজগদীশা দিভ্রমস্তাদৃশঃ 
কে। ভেদোহস্ত্যনয়োদ্য়োস্ত কতমঃ সত্যোইন্যতঃ কো 

ভবে ॥ ৭৬৫ 

অন্বয়। নিদ্রাহুতশরীরধর্মস্থথহঃখাদিপ্রপঞ্ (নিজ্রাবস্থায় পুত্র, শরীরের 
ধর্ম -_স্থৃলত্ব, কৃশত্ব প্রভৃতি এবং সুখ ছুঃখ গ্রভৃতি জগৎ) অপি (ও) বা! (কিংবা) 
জীবেশাদিভিদা! (জীব ও ঈশ্বরের ভেদ) অপি (ও) বা (কিংবা) কচিৎ 
(কোথায় ) খতং চ ( সত্যও ) কর্দুং ( করিতে ) ন শক্যতে ( সমর্থ হয় ন), 
মায়াকল্লিতদেশকালজগদীশাদিভ্রমঃ (মায়! দ্বারা কল্পিত দেশ, কাল, জগৎ, 
ঈশ্বর প্রভৃতি শ্রাস্তি) তাদৃশঃ (সেইরূপ-_মিথ্য! ) তু (কিন্তু) অনয়়োঃ (জীব 
ও ব্রচ্ধের ) ছ্বয়োঃ (ছুইটির ) কঃ (কি) তেদঃ (ভিন্গত1) অন্তি (আছে) 



২ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

অন্ততঃ ( অন্য কারগবণতঃ ) কতমঃ (কোনটি ) কঃ (কি) মত্যঃ (বখার্থ) 
তবেৎ (হয়)? 1 ৭৬৫ 

অন্থবাদ। নিপ্রাকালে পুত্র, শরীরধর্ম-ুলত্বাদি, সুখ ছঃখ প্রভৃতি-- 
প্রপঞ্চ, কিংবা জীব ও ঈশ্বর প্রভৃতির ভেদের সত্যতা সম্পাদন করিতে কে 
কোথায় সমর্থ হয়? মায়া দ্বারা কল্পিত দেশ, কাল, জগৎ, ঈশ্বর প্রভৃতি ভ্রাস্তি 
সেইরূপই; জীব ও ঈশ্বরের তেদ আবার কি? অন্ত হেতুবশতঃ কোন্টিই বা 
সত্য হইতে পারে 1? ॥ ৭৬৫ 

ন স্বপ্নজাগরণযোরুভয়োবিশেষঃ 

সংদৃশ্যতে কচিদপি ভ্রমজৈর্ব্বিকল্লৈঃ | 
যদ্দ উদর্শনমুখৈরত এব মিথ্যা 

স্বপ্পো যথা নন তথৈব হি জাঁগরোহপি ॥ ৭৬৬ 

অন্ব়। কচিৎ (কোথায়) অপি (ও) যত্ধষ্টদর্শনমুখৈঃ (দৃষ্ট-দর্শন- 
প্রমুখ ) ত্রমঙ্গৈঃ (ভ্রমজনিত ) বিকল্পেঃ (বিকল্পলমূহের দ্বারা) উভয়োঃ 
(উভয়) স্বপ্রজ্াগরণয়োঃ (স্বপ্ন এবং জাগরণের ) বিশেষ (ভেদ) ন 
সংদৃশ্ততে (দৃষ্ট হয় না) অতএব (এই নিমিত্তই ) মিথ্য। ( অবথার্থ ) নম 
(ভোঃ1) যথা (যেমন) স্বপ্রঃ, তথ! এব (সেইরূপই ) জাগরঃ (জাগ্রদবস্থা ) 
অপি (ও) ৭৬৬ 

অন্থবাদ | দৃষ্টদর্শন প্রমুখ ভ্রাস্তিজনিত বিকল্পসমূহের দ্বারা কোথায়ও শ্বপ্ন 
ও জাগরণের বিশেষ পরিলক্ষিত হয় ন! ; অতএব স্বপ্নের সায় জাগরণও 
মিথ্যা! ॥ ৭৬৬ 

অবিদ্াকার্য্যতস্তল্যো দ্বাবপি স্বপ্রজাগরৌ | 

দৃষটদর্শনদৃশ্যাদি কল্পনোভয়তস্তথা ॥ ৭৬৭ 

অন্বন্ন। স্বপ্রজাগরোৌ (্বপ্রাবন্থা ও জাগ্রদবন্থা ) ছবৌ (ছুইটি) অপি 
(ও) অবিদ্যাকার্ধ্যতঃ ( অজ্ঞানের কার্ধ্য হেতু) তুলেযী (সমান--মিথ্যা ), 
উতয়তঃ ( উতয়েতে-_শ্বপ্র ও জাগরণে ) দৃষ্টর্শনদৃশ্তাদিকল্পনা (দুষ্ট, দর্শন ও 
ৃ্ প্রভৃতির কল্পনা ) তথা ( সেইরূপ )॥ ৭৬৭ 

অন্বাদ। শ্বগ্র ও জাগরণ--এই উভয় অবস্থাই অবিদ্ার কাধ্য বলিয়া 
তুল্য (মিথ্যা); সেইরূপ স্বপ্ন ও জাগরণে দৃষ্ট, দর্শন ও দৃষ্ত প্রভৃতি 
কল্পনাও মিথ্যা ॥ ৭৬৭ 

অতাঁব উভযোঃ স্থপ্তো সর্বৈরপ্যনুদূয়তে | 
ন কশ্চিদনযোর্ভেদত্তন্মা্িথ্যাত্বমর্থতঃ ॥ ৭৬৮ 

অধয়। দর্বৈঃ (সমক্য (লাক কর্তৃক) মপি (ও) স্থণ '(হুযুণ্তিকালে ) 
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উভয়োঃ ( শ্বপ্পী ও জাগরণের ) অভাবঃ ( শৃহ্যত্ব ) অন্ধৃভূয়তে ( অনুভূত হয়); 
অনয়োঃ ( দ্বপ্ন ও জাগরণের ) কশ্চিং (কোন ) তেদঃ (বিশেষ )ন( নাই); 
তন্মাৎ (এইঅন্ত) [স্বগ্র ও জাগরণ] মিথ্যাত্বখ (অবথার্থত্ব ) আঙ্তঃ 
(প্রাপ্ত হয় )1 ৭৬৮ | 

অন্বাদ। সকল লোক ন্ধুণ্তিকালে স্বপ্র ও জাগরণের অভাব অনুভব 
করিয়া থাকে; উভয়ের কিঞ্চিন্াত্র বিশেষ নাই; অতএব উভয়ই 
মিথ্যা ॥ ৭৬৮ 

্রান্ত্যা ব্রহ্মণি ভেদোহয়ং সজাতীয়াদিলক্ষণঃ | 
.কালত্রয়েইপি হে বিদ্বন্! বস্তূতো নৈব কশ্চন ॥ ৭৬৯ 

অন্বয়। হে বিশ্বন্! (হেজ্ঞালিন্) কালত্রয়ে (ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 
কালে) অপি (ও) ভ্রাস্ত্যা (ভ্রমবশতঃ ) অন্নধ ( এই) সজাতীয়াদিলক্ষণঃ 
( সঙজাতীর়, বিজাতীয় ও ম্বগতরূপ ) কশ্চন (কোন ) ভেদঃ (ভিন্নতা) বস্তুতঃ 
(বাস্তবিকপক্ষে ) ব্রঙ্গণি তব্রিদ্ধে ) ন এব (নাই )।॥ ৭৬৯ 

অনুবাদ। হে বিদ্বন! তিনকালেও ভ্রান্তিবশতঃ সজাতীয়, বিজাতীয়াি 
কোনরূপ ভেদ বাস্তবিক পক্ষে ব্রন্মে নাই ॥ ৭৬৯ 

যত্র নান্তৎ পশ্যতীতি শ্রুতিদ্বৈতং নিষেধতি। 
কল্সিতম্ত ভ্রমাদ্ভূন্গি মিথ্যাত্বাবগমায় তৎ ॥ ৭৭০ 

অন্থয়। যত্র (যে অবস্থায়) অন্তৎ (অপর) নপশ্ততি (নাদেখে) ইতি 
( এই ) শ্রুতিঃ (বেদ ) ভ্রমাৎ (ভ্রমবশতঃ) ভূমি (ব্রদ্ধে) কল্পিতন্ত ( আরো" 
পিত বস্তুর ) মিথ্যাত্বাবগমায় ( মিথ্যাত্বজ্ঞানের জন্ত ) তৎ (সেই) দ্বৈত (ভেদ) 
নিষেধতি (নিষেধ করিতেছেন )॥ ৭৭০ 

অন্থবাদ। যে অবস্থার অন্য কিছু দেখে না-_এই শ্রুতি ভ্রমবশতঃ বঙ্ষে 
আরোপিত বস্তর মিথ্যাত্ব অবগতির জন্ত দ্বৈত নিষেধ করিতেছেন ॥ ৭৭৯ 

যতস্ততে৷ ব্রহ্ম সদাদ্বিতীয়ং 

বিকল্পশূন্যং নিরুপাধি নির্মমীলমূ। 

নিরন্তরানন্দঘনং নিরীহং 
নিরাম্পদং কেবলমেকমেব ॥ ৭৭১ 

অন্বয়। যতঃ ( যেহেতু শ্রুতি সকলের মিথ্যাত্ব বলেন) ততঃ ( তজ্জন্ত ) 
সদ| ( সর্বদ। ) অদ্বিতীয়ং ( দ্বিতীয়রহিত ) বিকল্পশূন্তং ( বিকল্পরছিত ) নিরুপাখি 
( উপাধিবিহীন ) নির্লং (স্বচ্ছ ) নিরস্তরানন্দত্বনং ( সর্বদ! আনন্দমৃত্তি ) নিরীহৎ 
(নিশ্েষ্ট ) নিরাম্পদং (আম্পদরছিত--স্থ প্রতিষ্ঠ ) কেবলম্ কেবলমাত্র) এক ম্ 

( অদ্বিতীয়) এব (ই) ব্রন্গ (শুদ্ধচৈতন্ত )॥ ৭৭১ 
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অন্বাদ। [যেহেতু শ্রুতি ত্বৈতৈর নিষেধ করেন ] অতএব সদ! অদ্বিতীয়, 
বিকল্পরহিত, উপা ধিশূন্ঠ, শুদ্ধ, সর্ব আননামূর্তি, নিশ্েষ্ট, সব প্রতিষ্ঠ এবং কেবল- 
মাত্র একই বন্ধ ॥ ৭৭১ 

নৈবাস্তি কাচন ভিদ। ন গুণপ্রতীতি- 
নে বাক্ প্রবৃত্তিরপি বা ন মনঃপ্রবৃতি | 

যৎ কেবলং পরমশাস্তমন্তমাগ্ভ- 

মানন্দমাত্রমবভাতি সদদ্িতীয়ম্ ॥ ৭৭২ 

অন্বয়। [ব্রহ্ধণি] কাচন (কোন) তিদা (ভেদ) ন এব অন্তি (নাই) 
গুণপ্রতীতিঃ (হ্থথহঃখাদি-গুণান্থভব ) ন (নাই), বাক্প্রবৃতিঃ (বাকোর 
ব্যাপার ) অপি (ও) নো (নাই ) বা( কিংবা ) মনঃগ্রবুত্তিঃ (মনের ব্যাপার) 
ন (নাই), বং (যাহ! ) কেবলৎ (শুদ্ধ) পরমশাস্তং ( অত্যন্ত নির্মল ) অনস্তম্ 
(ব্যাপক ) আন্তমূ (সকলের পুর্বে বিস্তমান ) অদ্বিতীয় ( দ্বিতীয়-রহিত ) সং 
(হইয়! ) আনন্দমাত্রম্ € গ্থমান্তর) অবভাতি (প্রকাশ পায় )॥ ৭৭২ 

অন্গুবাদ। [ব্রন্মে) কোনরূপ তেদ নাই, স্থথহঃথাদি গুণের প্রতীতি হয় 
ন1; বাক্য কিংবা মনের ব্যাপার যাহাতে নাই, যাহা কেবল অতীব শাস্ত, 
বিভু এবং সকলের পূর্বে বিস্তমান এবংবিধ অদ্বিতীয় আনন্দরপতাই অবভাস- 
মান হয় ॥ ৭৭২ 

যদিদং পরমং সত্যং তত্বং সচ্চিৎস্থখত্মকমূ। 
অজরামরণং নিত্যং সত্যমেতদ্বচো মম ॥ ৭৭৩ 

অন্ব় । যৎ(যে)ইদং( এই) অপ্ররামরণৎ ( জরামরণবিরহিত ) লচ্চিৎ- 
স্বখাত্মকং (সৎ চিৎ ও আনন্ান্বরূপ ) পরমং (শ্রেষ্ঠ ) সত্যৎ (বথার্ঘ) তত্বং 
(বসত) [ তৎ-তাহ1] নিত্যম্ (ক্ষয়াদয়রহিত ) এতৎ ( ইহা) মম (আমার) 
সত্যৎ ( বধার্থ) বচঃ (বাক্য )॥ ৭৭৩ 

অন্থবাদ। এই যে জরামরণবিরহিত সৎ, চিৎ ও আনন্ত্বরূপ পরম সত্য 
বস্ত (ব্রদ্ষ ), তাহাকে নিত্য বলিয়া জানিবে ;-__ইহ! আমার ষথার্থ বাক্য 1৭৭৩ 

ন হিত্বং দেহোইসাবন্থরপি চ বাপ্যক্ষনিকরো 
মনে ব৷ বুদ্ধি কচিদপি তথাহংকৃতিরপি। 

ন চৈষাং সংঘাতত্তমু ভবসি বিদ্বন্ শৃণু পরং 
যদেতেষাং সাক্ষী স্ফুরণমমলং তত্বমসি হি ॥ ৭৭৪ 

অন্ব়। অলৌ (এই) দেহঃ (শরীর) ত্বং (তুমি-_-আত্মা ) ন (না) 
হি (নিশ্চিত) অগ্থঃ অপি (প্রাণও ) চ (এবং )[ ন--না] বা(কিংব1) 
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অক্ষনিকরঃ ( ইন্জিয়-সমৃহ ) [ন-না] মনঃ (মন) বা (কিংবা) বুদ্ধিঃ 
(বৃদ্ধি) বা (কিংবা) কচিৎ অপি ( কোথায়ও ) তথা ( সেইরূপ) অহস্কৃতিঃ 
অপি (অহঙ্কারও) [ন--না] উ(ভোঃ) বিঘ্ন (জ্ঞানিন্) ত্বম্ (তুমি ), 
এযাং ( ইহাদের-_দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কারের ) সংখঘাতঃ চ 
( সমষ্টিও ) ন ভবসি (হও ন1) পরং (ভালরূপে ) শৃণু( শ্রবণ কর ), এতেযাম্ 

(ইহাদের ) অমলং (নির্মল) স্কুরণং (প্রকাশরপতা! ) সাক্ষী (দ্র )ত্বং (তুমি ) 
তৎ (সেই ব্রহ্ম) অসি(হও)হি (নিশ্চিত)॥ ৭৭৪ 

অন্থবাদ। হেবিদ্বন্! তুমি (আত্ম!) শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়বর্গ, মনঃ, বুদ্ধি 
কিংবা অহঙ্কার নহ; অথব এই দেহ, প্রাণ, ইন্জ্রিয় প্রভৃতির সংঘাত ( সমষ্টি) ও 
তৃমি নু? তুমি শ্রবণ কর, এই সমস্ত বন্তর নির্দল প্রকাশ সাক্ষিত্বরূপ সেই 
্র্ষই তুমি ॥ ৭৭8 

যজ্জায়তে বস্তু তদেব বদ্ধতে 

তদেব স্ৃত্যুং সমুপৈতি কালে । 

জম্মৈব তে নাস্তি তথৈব মৃত্যু- 
নাস্ত্েব নিত্যস্ত বিভোরজস্ত ॥ ৭৭৫ 

অন্বয়। যত (যে) বস্ত ( পদার্থ )জায়তে (জন্মে ) তত এব (সেই) বর্ধতে 
( বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়) তৎ এব (তাহাই ) কালে ( সময়ে) মৃত্যুৎ মেরণকে) সমুগৈতি 
(প্রাপ্ত হয়); বিভোঃ (সর্বব্যাপী ) অক্জস্ত জেন্মরহিত) নিত্যন্ত (সদা বর্তমান) 
তে (তোমার ) জন্ম এব ( উৎপত্তিই ) ন অস্তি (নাই ) তথ! এব (সেইরূপই ) 
মৃত্যুঃ ( মরণ ) নাস্তি ( নাই) এব (নিশ্চিত )॥ ৭৭৫ 

অনুবাদ। যে বস্ত উৎপন্ন হয়, তাহ! বৃদ্ধিপ্রাপণ্ত হয় এবং কালক্রমে মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হয়। তুমি ব্যাপক, জন্মরছিত ও নিত্য; সুতরাং তোমার জন্ম ও 
মৃত্যু নাই ॥ ৭৭৫ 

য এষ দেহে! জনিতঃ স এব 

সমেধতে নশ্যতি কন্মযোগাৎ। 

ত্বমেতদীয়ান্বখিলাম্ববস্থ।- 

স্ববাস্থৃতঃ সাক্ষ্যসি বোধমাত্র; ॥ ৭৭৬ 
অন্স। যঃ (যে) এবং (এই) দেহঃ (শরীর) কন্দ্রযোগাৎ (কর্দের 

সম্বন্ধবশতঃ ) জনিতঃ (উৎপাদিত ), সঃ এব (সেই দেহই) [ কম্মযোগাৎ-_- 
কর্ধসন্বন্ধবশতঃ ] দমেধতে ( সমাগ. রূপে বন্ধিত হয়) [ এবং] নহাতি (নষ্ট হয়)। 
এতদীয়াহ্থ (এইরূপ) অখিলাম্থ (সমস্ত ) অবস্থান ( অবন্থাসমূহে ) অবস্থিতঃ 
(বর্তমান ) ত্বং (তুমি) (বাধমাত্রঃ (জ্ঞানন্বরূপ) সাক্ষী (উদাসীন-ডর্! ) 
জনি (হও) ৭৭৬ 
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অনুবাদ । কর্মধোগে এই যে দেহ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহ! আবার ( কর্পা- 

যোগে ) বন্ধিত এবং নাশপ্রাপ্ত হয়। তুমি এই সমুদ্ধা় অবস্থাতে বর্তমান 
থাকিয়াও জানঘ্বরূপ এবং সাক্ষী ॥ ৭৭৬ 

যৎ স্বপ্রকাশমখিলাত্ম কমাস্যুণ্তে- 

রেকাত্মনাহ্হমহমিত্যবভাতি নিত্যমৃ। 

বুদ্ধেঃ সমস্তবিকৃতেরবিকারি বোদ 

যদ্ত্রন্ধ তত্বমমি কেবলবোধমাত্রমূ ॥ ৭৭৭ 

অন্বয়। ঘত্(যাহা) আনুযুণ্ডেঃ ( যুণ্ডি পর্যযস্ত ) ম্বপ্রকাশম্ ( অন্তগ্রকাশ- 
নিরপেক্ষ প্রকাশম্বরূপ ) অখিলাত্মকম্ ( চরাচরম্বরূপ ) অহম্ (আমি ) অহম্ 
(আমি ) ইতি (এইরূপ ) নিতাম্ ( সর্বদ। ) অবভাতি (প্রকাশ পার ), বুদ্ধেঃ 

(বুদ্ধি হইতে) [এবং] সমস্তবিকৃতেঃ (সমস্ত বিকার হইতে ) অবিকারি 
(বিকারশূস্ত ) বোদ্ধ (বোধন্বরূপ ) যৎ (যে) কেবলবোধমাত্রং ( কেবল জ্ঞান- 
স্বরূপ ) ব্রঙ্ধ ( গুদ্ধটৈতন্ত ) ত্বং (তুমি) তত (সেই ) অসি (হও) ৭৭৭ 

অন্বাদ। যাহা! নুযুণ্ডিসময় পর্যাস্ত শ্বপ্রকাশ সমস্ত পদার্থন্বরূপ, “আমি 
'আমি? এহরূপ একভাবে নিত্য অবভাসমান থাকে, বুদ্ধি ও সমস্ত বিকার হইতে 
অবিকারা জ্ঞাতা, কেবল জ্ঞানগ্বরূপ সেই ত্রন্ষই তুমি ॥ ৭৭৭ 

স্বাত্ন্যনস্তময়সংবিদি কল্লিতস্য 

ব্যোমাদিসর্বজগতঃ প্রদদাতি সত্তাম্। 

স্বুর্তিং স্বকীয়মহস৷ বিতনোতি সাক্ষাদৃ- 

যদ্ত্রহ্ধ তত্বমাস কলেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৭৮ 

জঅন্বয। যৎ (যিনি) অনস্তময়সংবদি (যাহার জ্ঞানের বিরাম হয় না, 
এরূপ) স্বাত্ম্ন (নিজ আত্মাতে ) কল্িতস্ত ( আরোপিত ) ব্যোমা দি-সর্বজগতঃ 
( আকাশ প্রভৃতি সমস্ত জগতের ) সত্তাং (অস্তিত্ব) প্রদদাতি (প্রধান করেন) 
ত্বকীয়-মহস। ([নজের তেজঃ দ্বারা) শ্ফর্তিং (প্রকাশ) বিতনোতি (বিস্তার 
করেন ), কেবলবোধমাত্রং ( কেবল জ্ঞানস্বরূপ ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ ) তত (সেই 
বন্ধ ) ত্বম্ (তুমি ) অসি ( হও )॥ ৭৭৮ 

অন্ুবাদ। যিনি নিত্যজ্ঞানম্বরূপ আত্মাতে কল্পিত আকাশ গ্রতৃতি সমস্ত 
জগতের অস্তিত্ব প্রদান করেন, এবং ধিনি স্বকীয় তেজঃ দ্বার! প্রকাশ বিস্তার 
করেন, কেবল ভ্ঞানম্বরূপ সেই সাক্ষাৎ ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৭৮ 

সম্যকূমমাধিনিরতৈবিমলান্তরঙ্গে 
সাক্ষাদবেক্ষ্য নিজতত্বমপারসৌখ্যম্। 
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সন্তস্থতে পরমহংদকূলৈরজঅং 
যদ্ব্রহ্ম তত্বমসি কেবলবোধমাত্রমূ ॥ ৭৭৯ 

অন্বয়। সমাধিনিরতৈঃ (ধ্যানে রত ) পরমহংসকুলৈঃ ( পরিব্রাজকগণ” 
কর্তৃক ) অপারসৌথাৎ ( অসীমন্থখরূপ ) নিজতত্বং (্বন্ববূপ) বিষলাত্তরঙ্গে 
( নির্খল অস্তঃকরণে ) লম্যক্ ( সমীচীনরূপে ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষভাবে ) অবেক্ষ্য 
( দর্শন করিয়া ) অজশ্রং (সতত ) সন্তষ্যতে ( আনন্দিত হন ), যৎ (যেই) ব্রক্ষ 
(ব্রহ্ম ), কেবলবোধমাত্রং ( শুন্ধজ্ঞানম্বরূপ ) তত (সেই বর্গ) ত্বম্(তুমি) 
অনি (হও )॥ ৭৭৯ 

অন্ুবাদ। সমাধি-পরায়ণ যতিগণ নির্মল অন্তঃকরণে অসীমন্থুখন্বরূপ যে 
আত্মতত্বকে সম্যগ রূপে প্রত্াক্ষদর্শন করিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন, সেই 
কেবলজ্ঞানম্বরূপ ব্রঙ্গই তুমি ॥ ৭৭৯ 

অন্তর্ববহিঃ স্বয়মখণ্ডিতমেকরূপ- 

মারোপিতার্থবহুদঞ্চতি মৃঢবুদ্ধেঃ 
মৃতস্নাদিবদবিগতবিক্রিয়মাত্মবেস্ং 

যদ্ব্রহ্ম তত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৮০ 

অন্বর। অন্তঃ (ভিতরে) বহিঃ (বাহিরে ) স্বয়ং (নিজে) অথগ্ডিতম্ 
( অথণ্ড--অংশরছিত ) একরূপং € অবিকার ) মূঢ়বুদ্ধেঃ ( মন্ববুদ্ধি লোকের 
নিকট) আরোপিতার্থবৎ ( কল্পিত পদার্থের ভ্তায় ) উদঞ্চতি ( উদগত হয়, বোধ 
হয়) মৃত্গ্নার্দিবৎ (প্রশস্ত মৃত্তিকার স্তায়) বিগতবিক্রিয়ম (বিকাররহিত ) 
আত্মবেস্তং € আত্মাত্বারাই অন্ুভবনীয় ) কেবলবোধমাত্রং ( শুদ্ধজ্ঞানশ্বরূপ ) ঘৎ 
(যে) ব্রন্ধ ( শুঞ্চৈতন্ত ) তৎ ( তাহ) ত্বম্ (তুমি ) অসি (হও )॥ ৭৮৯ 

অগ্বাদ। যাহা অন্তরে এবং বাহিরে অখণ্ড, একরূপ, কিন্ত মন্দবুদ্ধি ব্যক্তির 
নিকট কল্পিতপদার্থের স্তায় প্রতিভাত হয়, উত্তম মৃত্তিকার স্তার় বিক্রিয়ারহিত, 
আত্মবেন্ত, কেবলজ্ঞানম্বরূপ সেই ব্রহ্ধই তুমি ॥ ৭৮০ 

শ্রত্যুক্তমব্যয়মনস্তমনা দিমধ্য- 

মব্যক্তমক্ষরমনা শ্রয়মপ্রমেয়ম্ । 

আনন্দসদ্ঘনমনাময়মদিতীয়মূ 

যদ্ত্রহ্ম তত্বমসি কেবলবোধমাত্রম্ ॥ ৭৮১ 
অবয়। যৎ (বিনি) অবার়ম্ ( অবিনাশী ) অনস্তম (ব্যাপক ) অনাদি- 

মধ]ম (আদি ও মধ্যরহিত ) অব্ক্তম্ ( ব্যক্ত হইতে ভিন্ন ) অক্ষরম্ ( সদা এক- 

রূপে অবস্থিত ) অনাশ্রয়ম্ (যাহার আশ্রয় নাই, বিনি সকলের আশ্রয়) 
অপ্রমেয়ম্ (যিনি প্রমাপগ্রা্থ নছেন ) আনন্দসদ্তুনম্ (নখ ও স্বরূপ) 

৩৫ 

ঞ্ 
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অনাময়ম্ ( ব্যাধিশুন্ত ) অন্থিতীয্বং (এক) প্রত্যুক্তৎ (শ্রুতিতে কথিত হইয়াছেন ) 
কেবলবোধমাত্রং ( কেবলজ্ঞানস্বরূপ ) তত € সেই) ব্রহ্ম (শুদ্ধচৈতন্ত ) ত্বম্ 
( তৃমি ) অসি (হও )॥ ৭৮১: 

অনুবাদ। শ্রুতি ধাহাকে অবিনাশী, ব্যাপক, আদিমধ্যশুন্ত, অব্যক্ত, অক্ষর, 
অনাশ্রর়, অপ্রমেয়, আনন্দ ও সংশ্বরূপ, অনাময় ও অদ্বিতীয় বলিয়াছেন, সেই 
কেবলজ্ঞানন্বরূপ ব্রহ্মই তুমি ॥ ৭৮১ 

শরীরতদ্যোগ তদীযধর্্মা- 

ছারোপণং ভ্রান্তিবশাৎ ত্বদীয়ম্। 

ন বস্তৃতঃ কিঞ্চিদতস্তবজস্ত্বং 

সৃত্যোর্ভয়ং কাস্তি তবাসি পুর্ণ ॥ ৭৮২ 

অন্বয়। ভ্রাস্তিবশাৎ (ভ্রমপ্রযুক্ত ) ত্বদীয়ং (তোমার সন্বন্বীয় ) শরীরতদ্- 
যোগতদীয়ধশ্াস্ভারোপণং (দেহ, দেহ ও আত্মার সম্বন্ধ, এবং দেহের ধর্ম_-স্থুলত্ব, 
কশত্বাদির আরোপ হইতেছে ), বস্ততঃ ( বাস্তবিকপক্ষে ) কিঞ্চিৎ (কিছু )ন 
( নাই ) অতঃ ( এক্সস্ঠ ) ত্বং ( তুমি ) তু (অবধারণে ) অজঃ (জন্মরহিত ) তব 

(তোমার) মুত্যোঃ (মরণ হইতে) ভয়ং (ভীতি) ক (কোথায়) অন্তি 

(আছে) [ত্বং-_তৃমি ] পূর্ণঃ ( পরিপৃর্ণস্বরূপ ) অনি (হও )॥ ৭৮২ 
অগ্ভবাদ। ভ্রাস্তিশতঃ তোমাতে এই শরীর দেহ ও আত্মার সংযোগ, 

দেহ্ধর্ম__স্থুলত্ব কৃশত্ব প্রভৃতি আরোপিত হইয়াছে; বস্ততঃ এ সমস্ত কিছুই নহে; 
অতএব তুমি জন্মরহিত, স্থতরাং তোমার মরণভয় কোথায় ৪ তুমি পরিপুর্ণ- 
স্বভাব ব্রন্ধ | ৭৮২ 

যদ্যদ্দ_ টং ভ্রান্তিমত্যা স্দৃষ্ট্যা 
তত্তৎ সম্যগ্বস্তৃদৃষ্্যা ত্বমেব। 

ত্বতোে নান্যদ্বস্ত কিঞ্চিভূ, লোকে 

কম্মাদ্ভীতিস্তে ভবেদদয়স্ ॥ ৭৮৩ 

অন্বয়। ভ্রান্তিমত্য! (ভ্রমযুক্ত ) স্বদৃষ্্য! (স্বীয় দৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বার! ) যদ্ 
যৎ (যাহ! যাহ1) দৃষ্টং ( অবলোকিত হয়) সম্যক (উত্তমরূপে ) বন্ধুরা ( বস্তুর 
জ্ঞানত্বার জানিলে ) তৎ তৎ ( তাহ! তাহ1) ত্বমেব ( তুমিই )7তু (কিন্তু) লোকে 
(সংসারে ) ত্বত্তঃ (তোম! হইতে ) অন্তৎ (অপর) কিঞ্চিত (কিছু) বস্ত 
(পদার্থ) ন (নাই), অথয়স্ত ( অদ্বিতীয়) তে (তোমার) কম্মাৎ (কোথা 

হুট্তে ) ভীতিঃ (ভয় ) ভবেৎ (হইবে)? ॥ ৭৮৩ 

অনথবাদ। স্বকীয় ত্রান্তজ্ঞান দ্বার! যে যে বস্ত পরিণৃষ্ট হয়, সেই সমুদয় বস্তর 
সম্যগূপে স্বরূপ অবগত হইলে জানিতে পারিবে, সেই সমন্ত তুমি ( আত্মা) 
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ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই সংসারে তুমি ( আত্ম!) ভিন্ন অন্ত কোন বন্ত নাই, 
অতএব তুমি অদ্থিতীয় ; তোমার ভয় কোথা হইতে & আসিবে ?॥ ৭৮৩ 

পশ্যতত্থহমেবেদং সর্বমিত্যাত্বনাখিলমূ ।. 

ভয়ং স্যাদ্বিছুষঃ কম্মাৎ শ্বম্মান্ন ভয়মিষ্যতে ॥ ৭৮৪ 
অন্বয়। তু ( পরস্ত) ইদং (এই) সর্বম্ (সমস্ত ) অহমেব (আমিই ) ইতি 

( এইরূপে ) আত্মন! (ম্বয়ৎ) অখিলং (সমগ্র ) পশুতঃ ( দর্শনকারী ) বিছৃষঃ 
( পর্তিতের) কম্মাৎ (কোন্ ব্যক্তি হইতে) ভয়ং (ভীতি) স্তাৎ (হয়)? 
স্বপ্রাৎ ( নিপ্জ হইতে ) [ কন্তাপিন্মকাহারও ] ভয়ং ( ভীতি )ন ইহ্যতে ( অভি. 
লধিত হয় না )॥ ৭৮৪ 

অন্ুবাদ। “এই সমস্ত বন্ত আমিই”--এইরূপে সমস্ত বন্ত আত্মন্বরূপে ধিনি 
দর্শন করেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষের ভয় কোথা হইতে আদিবে 2 নিজ হইতে 
নিজের ভয় হইতে পারে না ॥ ৭৮৪ 

তম্মাৎ ত্বমভয়ং নিত্যং কেবলানন্দলক্ষণমূৃ। 

নিলং নিক্ছ্রিযং শান্তং ব্রন্মৈবাসি সন্দাদয়ম্ ॥ ৭৮৫ 
অনয়। তশ্মাৎ (সেইজন্ত--যেহেতু তুমি ভিন্ন আর কেহ নাই এইজন্ত ) 

ত্বম্ (তুমি) অভয়ং ( নির্ভয়) নিতাৎ (ক্ষয়োদয়রহিত ) কেবলানন্দলক্ষণং 
( নিরবচ্ছির স্থস্বরূপ ) নিফলং ( কলাঁরহিত--পুর্ণ ) নিক্কিয় (নির্ব্যাপার ) 
শান্ত ( নির্মল ) সদ ( সর্বদ1) অথ্য়ং ( দ্ৈতরহিত ) ব্রহ্ম ( শুদ্ধচৈতন্তত্বরূপ ) 
অসি (হও )॥ ৭৮৫ 

অনুবাদ । অতএব তুমি অভয়, নিত্য, কেবলন্ুথন্বরূপ, . পূর্ণ, নির্বযাপার, 
শান্ত, সর্বদ! দৈতরহিত ব্রহ্মরূপেই অবস্থিত ॥ ৭৮৫ 

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং 

জ্তাতুরভিন্নং জ্ঞানমখণ্ডম্ । 

২ 

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৬ 
অন্থবয়। জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনং ভজ্ঞোতা, জ্ঞান ও জ্ঞানের বিষয়-রহিত) জ্ঞাতুঃ 

(জ্ঞাতা হইতে ) অভিন্নম্ (ভেদশৃণ্ত) অথও্ডং ( একরূপ )জ্ঞানং ( বিজ্ঞানম্বরূপ ) 
জেয়াজেয়ত্বাদিবিমুক্তং (জ্ঞেয়ত্ব ও অজ্জেয়ত্বের বিষয় হইতে বিমুক্ত ) শুদ্ধং 

* তাৎপর্যয--লোকে দেখা যায়, কেহ একাকী থাকিলে ভয় পায়; কিন্তু উত্তমরূপে বিচার 
করিয়। দেখিলে জানিতে পারা যায় যে,_-যদি একজন ব্যতীত ভিতীয় কেহ ন1 থাকে, তাহা 

হইলে কে ভয় দেখাইবে এবং ভয় বাকি? স্কৃতরাং অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান হইলে, তাহার আর 
সংসার-ভয় থাকে ন1। | র 



২৭৬ 'সর্ববেবাত্ত-সিদ্ধাপ্ত'সারসংগ্রক; | 

(শ্বচ্ছ )বুদ্ধং (জানন্বরূপ ) ত্বৎ,( তুমি) তত্বমসি (সেই বন্ধই তুমি--এই 
মহাবাক্য প্রতিপাদ্য অন্ধ )॥ ৭৮৬ 

অন্বাদ। তৃমি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জের হইতে পৃথক্, জ্ঞাতার সহিত অভিন্ন 
অথও জ্ঞানন্বরপ, জেেত্ব'অজেয়ত্ব-বিরহিত, শুদ্ধ, বুদ্ধ তুমিই “তত্বমসি' সেই 
ব্রহ্ম স্বরূপ ॥ ৭৮৩ 

 অন্তঃপ্রজ্ঞত্বাদিবিকল্সৈ- 
রস্পৃষ্টং যতদ্দ্শিমাত্রমূ। 

সত্ামাত্রং সমরসমেকং 
শুদ্ধং বুদ্ধং তত্বমসি ত্বম্ ॥ ৭৮৭ 

অন্বয়। অন্তঃপ্রজ্ত্বাদিবিকলৈঃ ( অস্তঃকরপবিষয়ে জ্ঞানবত্ব প্রভৃতি বিবিধ 
কল্পসমূহের দ্বার! ) অন্পৃষ্টং ( নিলিপু ) যৎ (যে) তত (সেই) দূঁশিমাত্রং ( জান- 
গ্বূপ ) সত্তামাত্রং (সেংম্বরূপ ) একং ( অছিতীয় ) সমরসং ( একরূপে অবস্থিত ) 
শুদ্ধং ( কেবল) বুদ্ধং (জ্ঞানরূপ) ত্বং (তুমি) তত্বমলি (সেই বক্ধই তুমি--এই 
মহাবাক্য প্রতিপাদয ব্রহ্ম )॥ ৭৮৭ 

অনুবাদ। অস্তঃকরণ বিষয়ে জ্ঞানবত্ব প্রভৃতি বিবিধ বিকল্প. দ্বার! অন্পৃষ্ট, 
যাহ! কেবলজ্ঞানম্বরূপ, সংশ্বভাব, তুল্যরূপ, অছিতীয়, শুদ্ধ, বোধন্বরূপ তুমিই 
“তন্তরমসি” অর্থাৎ সেই ব্রহ্গন্বরূপ ॥ ৭৮৭ 

সর্ববাকারং সর্ববমসর্ববং 

সর্ববনিষেধাবধিভূতং যু । 

সত্যং শাশ্বতমেকমনস্তং 

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্বমসি ত্বমূ ॥ ৭৮৮ 
অন্বর। যত(যাহা) র্াকাঁরং (সমস্ত পদার্থ যাহার আকার-_সকল 

পদার্থে যিনি বিরাজমান ) সর্বম্ ( সর্বাত্মক্ষ ) অপর্বং (সমস্ত পদার্থ হইতে 
পৃথক্ ) সর্বনিষেধাবধিতৃতং (সকল বস্তর নিষেধের সীমা বিশিষ্ট ) সত্যং ( সত্য- 
স্বরূপ ) শাশ্বতম্ ( নিত্য ) একম্ (অদ্বিতীয় ) অনস্তং ( ব্যাপক ) শুদ্ধং (কেবল) 

বুদ্ধং ( বোধস্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্বমসি (সেই ব্রহ্গই তৃমি--এই মহাবাক্য 
প্রতিপাদ্য বক্ষ )॥ ৭৮৮ 

অন্থবাদ। যিনি সর্বপদার্ধে বিরাজমান, সর্বাত্মক, সর্ধপদার্থ হইতে পৃথক্, 
সমস্ত নিষেধের অবধিভূত, সত্যন্বরূপ, নিতা, অদ্বিতীয়, ব্যাপক, শুদ্ধ, বোধ- 
ম্বরপ তুমিই 'তত্বমসি অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম । ৭৮৮ 

নিত্যানন্দাথগুকরসং 
নিষলমক্রিয়মস্তবিকারমূ। 



নর্বাবেদাক্ত'মন্ধাঙ্-সারজংগ্রহ।। ২৭ 

প্রত্যগভিম্নং পরমব্যক্তং 

বুদ্ধং শুদ্ধং তত্বমসি ত্বমূ ॥ ৭৮৯ 
অন্ব্ন। নিত্যানন্দাথটুকরসং ( নিত্যন্থুখশ্বরূপ, অখণ্ড এবং এককপ ) 

নিফলম্ ( ভাগরছিত ) অক্রিয়ম্ (ক্রিয়ারহছিত ) অন্তবিকারম্ (বিকারশূন্ত ) - 
গ্রত্যগতিক্নং ( আত্মতিন্ন ) পরমব্যন্তং ( অতি শ্ঘুট ) [ অথবা পরম্--অত্যন্ত, 
অব্যক্তং--ছুরবগাহ ] শুদ্ধং (কেবল) বুং ( বোধন্বরূপ) ত্বং (তুমি) তত্বমলি 
( সেই বরক্ষই তুমি--এই মহাবাক্য প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম )॥ ৭৮৯ 

অন্থবাদ। নিত্যন্থৃখম্বরূপ অথও, একরূপ, অশংরহিত নিহ্রিগ্ন, বিকা রশূন্ধ, 
আত্ম! হইতে অভিন্ন, অতীব স্ষুট [ অথবা অতীব হুরবগাহ ] শুদ্ধ ও বোধনম্বরূপ 

তুমি 'তত্বমসি” অর্থাৎ সেই ্ন্ধন্বরূপ ॥ ৭৮৯ 

বং প্রত্যস্তাশেষবিশেষং 

ব্যোমেবাস্তর্বহিরপি পুর্ণম্। 

্রহ্মানন্দং পরমদৈতং 

শুদ্ধং বুদ্ধং তত্বমপি ত্বমৃ,॥ ৭৯০ 
অন্বর়। ত্বং (তুমি) প্ররত্যন্তাশেষবিশেষং (যাবতীয় বিশেষকে ধিনি 

অতিক্রম করিস্লাছেন ) ব্যোম ইব ( আকাশ তুল্য ) অন্তঃ ( অন্তরে ) বহিঃ অপি 
( বাহিরে ও) পূর্ণম্ ( পরিপূর্ণ ), ব্রচ্জানন্দং (ব্রদ্ধানন্দন্বরূপ ) পরম্( অতীব) 
অস্বৈতং ( দ্বৈতশৃন্ত ) শুদ্ধং ( কেবল )বুদ্ধং (জ্ঞানস্বরূপ ) ত্বং (তুমি) তত্বমসি 
( সেই ব্রঙ্ই তুমি-_-এই মহাবাক্য প্রতিপাদয ব্রহ্ম )॥ ৭৯০ 

অনুবাদ । যাহাতে যাবতীয় বিশেষ অন্তমিত হইয়াছে, যিনি আকাশের 
গায় তিতরে ও বাহিরে পরিপূর্ণ, ব্রহ্ধাননদস্বরূপ, ছৈতরহিত, স্বচ্ছ, জ্ঞানম্বরূপ 

তুমিই 'তত্বমসি” অর্থাৎ সেই ব্রক্ষম ॥ ৭৯০ 

ব্রদ্বৈবাহমহং ব্রহ্ম নিগুণং নিব্বিকল্পকমূ । 
ইত্যেবাখগুয়। বৃত্ত ভিষ্ঠ ব্রহ্মণি নিক্কিয়ে ॥ ৭৯১ 

অথয়। অহং (আমি-_আত্ম।) ব্রহ্ম এব ( অখণ্টৈতন্তশ্বরূপই ) অহং 
(আমি) নিগুণং ( গুণশৃন্ত ) নির্ধ্িকল্পকম্ ( বিকল্পরহিত ) ব্রদ্ধ (বন্ধ) ইীতি 
(এইন্ধপেই ) অথগ্ডয়! ( একরূপ) বৃত্ত্যা ( চিত্তের পরিপাম দ্বার!) নিক্রিয়ে 

(ক্রিয়াশূন্ত ) ঙ্গণি ( ব্রচ্গে ) তি (অবস্থান কর )) ৭৯১ 

অন্থবাদ। আমি ব্রদ্ধই অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অপর কিছুই নহি, আমি 
সবাদিগুপণবিহীন, নির্বিকল্প ব্রহ্গ--এইরূপে অখও চিত্তবুত্তি দ্বারা নিক্ছিয় বঙ্গে 

অবস্থান কয় ॥ ৭৯১ 



২৭৮ সর্বযেদাত্ম-সি্ধাস্ত-সারসংগ্রাইঃ। 

অথগ্ামেবৈতাং ঘটিতপরমানন্দলহরীং 

পরিধ্বস্তদ্বৈতপ্রমিতিমমলাং বৃতিমনিশম্। 

অমুঞ্চানঃ স্বাতুন্যনুপমন্থে ব্রহ্মণি পরে 

রমব্য প্রারন্ধং ক্ষপয় সুখবৃত্যা ত্বমনয়া ॥ ৭৯২ 

অন্থয়। এতাম্ (এই) অথগ্ডামেব (একরূপাই ) ঘটিতপরমানন্দলহন্বীং 
( অতিশয় আনন্দতরঙ্গ সংযুক্ত ) পরিধবস্তপ্বৈত প্রমিতিৎ ( দ্বৈতজ্ঞানশূন্ত ) অমলাং 
(নির্মল ) বৃত্তিম্ ( চিত্ত-পরিণামকে ) অমু্চানঃ (ত্যাগ না করিয়। ) ত্বমূ (তুমি) 
অন্ুপমন্ত্রথে (উপমাবিহীন স্থুথবিশিষ্ট) শ্বাত্মনি (আত্মায়) পরে (পরম) 

্রদ্ধণি ( ব্রচ্ে) অনিশং (নিরন্তর) রমন্ (ক্রীড়া কর ), অনয়! (এইরূপ ) 
জুখবৃত্ত]া (ন্থুখাকার বৃত্তি দ্বারা) প্রারন্ধং (প্রারন্ধভোগ ) ক্ষপয় (নাশ 
কর )॥ ৭৯২ 

অন্ুবাদ। এই অখণ্ড পরমানন্নতরঙগযুক্ত, দ্ৈতজ্ঞানশূন্ভ, নির্মল চিত্ব- 
বুত্তিকে ত্যাগ না করিয়! তুমি আত্মার সহিত অভিন্ন পরব্রদ্ধে মতত রত হও, 
এই স্থখাকার চিত্তবুত্তি দ্বার! প্রারদ নাশ কর ॥ ৭৯২ 

ব্রহ্মানন্দরসাম্বাদতৎপরেণৈব চেতস|। 

সমাধিনিষ্টিতে। ভূত্বা তিষ্ঠ বিদ্বন্ সদা মুনে ॥ ৪৯৩ 
অন্বয়। মুনে (হেমুনে 1) বিদ্বন (হেজ্ঞানিন!) ব্রদ্মানন্দরসা স্বাদতৎ- 

পরেণ (বঙ্গানন্দরসের আম্বাদে তৎপর) চেতস! এব (চিত্ত দ্বারাই ) সদ] (সর্বদা) 
সমাধিনিষিতঃ ( সমাহিত-চিত্ত ) তৃত্বা ( হইয়]) তিষ্ঠ (অবস্থান কর )॥ ৭৯৩ 

অন্থুবাদ। হেমুনে! হে বিদ্বন্! ত্রঙ্গানন্দ-রসাম্বাদনে তৎপর চিত্ত দ্বার! 
সমাধিবিশিষ্ট হইয়! সর্বদ! অবস্থান কর ৭৯৩ ও 

শিষ্যঃ-_ 

অখণ্তাখ্য। বৃত্তিরেষ! বাক্যার্থশ্রুতিমা ত্রতঃ | 

শ্রোতুঃ সঞ্জায়তে কিংব৷ ক্রিয়াস্তরমপেক্ষতে ॥ ৭৯৪ 

৮ অন্বয়। শিব ছাত্র)! [আহম্মকছিলেন_-] শ্রোতুঃ (শ্রোতার) 
বাক্যার্থশ্রুতিমাত্রতঃ ( তত্বমসি বাকার্থশ্রবণমান্রে) অথণগ্ডাখ্যা ( অথগুরূপ) 
এষ! (এই )বুত্তিঃ (চিন্তপরিণাম) সঞ্জায়তে (জন্মে) কিংবা ( অথব1) 
ক্রিয়াস্তরম্ ( অন্তক্রিয়! ) অপেক্ষতে ( অপেক্ষা করে )॥ ৭৯৪ 

অনুবাদ । শিষ্ঠ কহিলেন--তত্বমসিবাকোর অর্থশ্রবপমাত্রেই কি শ্রোতার 
জখণ্ডরূপ! চিত্তবৃত্ধি হয়? কিংবা অন্ত কোন ক্রিয়াকে অপেক্ষা করে? 1 ৭৯৪ 
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সমাধিং কঃ কতিবিধস্তৎসিদ্ধে; কিমু সাধনমূ । রা 
সমাধেরন্তরায়াঃ কে সর্বমেতন্নিরপ্যতাম্ ॥ ৭৯৫ 

অন্থ়। সমাধিঃ (সমাধান ) কঃ (কি), কতিবিধঃ ( কল প্রকার ), তৎ- 

সিদ্ধেঃ (সমাধিসিদ্ধির )কিমু কি) সাধনং (উপায় ), কে (কাহার) সমাধেঃ 

( সমাধির ) অন্তরায়াঃ ( বিশ্বকারক ), এতৎ ( এই ) সর্ধং (সমস্ত) নিরূপ্যতাষ্ 
(নিরূপণ করুন ) ॥ ৭৯৫ 

অনুবাদ। সমাধি কাহছাকে বলে, উহ কর়গ্রক!র, সমাধিসিদ্ধির উপায় 
কি এবং সমাধির অন্তরাক্ (বিঘ্প) বাকি কি, এই সমুপায় নিরূপণ 
করুন ॥ ৭৯৫ 

অধিকারিনিরপণম্। 
প্রীগুরুঃ__ 
মুখ্যগৌণাদিভেদেন বিদ্যন্তেহত্রাধিকারিণঃ। 
তেষাং প্রজ্ঞানুসারেণাখণ্ড বৃত্তিরুদেষ্যতে ॥ ৭৯৬ 

অন্বপ্ন। জ্রীগুরুঃ ( গুরুদেব ) [ আহ-্কহিলেন__] অত্র (এ বিষয়ে--বদ্ধ- 
বিস্তায়) মুখ্যগৌণাঁদিভেদেন (প্রধান ও অপ্রধান-তেদে ) ঘধিকারিণঃ ( অধি- 

কারিগণ ) বিস্তন্তে আছে ); তেষাৎ ( তাহাদের ) গ্রজ্ঞানুসারেণ (জ্ঞোনানুযায়ী) 

অথণ্ড| ( একরপ|) বৃত্তিঃ (চিত্তপরিণাম) উদেষ্মতে আবির্ভূত হয়) ॥ ৭৯৬ 
অন্থুবাদ। গুরুদেব বলিলেন--প্রধান ও অগ্রধান ভেদে এ বিষয়ে 

(ব্রহ্বিষ্ভায় ) অধিকারী দেখা যায়.) তাহাদের জ্ঞানানুদারে অখণ্ডাকার 
চিত্তবুত্তি আবির্ভূত হয় ॥ ৭৯৬ 

শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃসরেণ বিহিতেনৈবেশ্বরং কর্ণা 
সন্তোষ্যার্ডিততৎ্প্রসাদমহিম! জন্মান্তরেঘেব যঃ। 

নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিন্তাসাদিভিঃ সাধনৈ- 

যুক্তিঃ স শ্রবণে সতামভিমতো মুখ্যাধিকারী ছ্বিজঃ ॥ ৭৯৭ 
অন্বয়। যঃ ( যিনি) শ্রদ্ধাভক্তিপুরঃদরেণ (শ্রদ্ধা! ও ভক্কিপূর্বক ) বিছিতেন 

( বেদবিছ্িত ) কর্ণ! এব ( কর্ম দ্বারাই ) ঈশ্বরং ( ঈশ্বরকে ) সম্তোষ্া (্তষ্ট 
কৰিয়! ) জন্মাস্তরেষু এব (পূর্ব পুর্ব জন্মেই ) অর্জিততৎগ্রসাদমহিমা ( ঈশ্বরের 
অনুগ্রহ দ্বারা মহিমা! অর্জনপূর্্বক ) নিত্যানিত্যবিবেকতীব্রবিরতিন্তাসাদিস্িঃ . 
(নিতাবস্ত ও অনিতাবস্তর বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য এবং সন্লাস প্রভৃতি ) 
লাধনৈঃ ( উপায়সমূহের দ্বার!) যুক্ত; (বিশিষ্ট) সঃ (লে) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ 
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অথব! ন্রৈধণিক ) শ্রবখে (শ্রবণবিষয়ে ) সৃখ্যাধিকারী (প্রধান অধিকারী ) 
[ইতি--ইহা ] সতাং (পাধুদিগের ) আভিমতঃ ( সম্মত ) ॥ ৭৯৭ 

অন্গবাদ। যিনি শ্রদ্ধাভক্তিপুর্র্বক বিহিত কর্দন্বারা ঈশ্বরকে পরিতুষ্ট করিয়া 
জন্মস্তরে ঈশ্বরানুগ্রহ ঘায়া মাহাত্বা অর্জান পূর্বক নিতা ও অনিত্য বস্তুতে 
বিবেক, অতিশয় বৈরাগ্য, সন্ন্যাস গ্রভৃতি উপায় সমন্বিত -হ*ন, সেই দ্বিজ শ্রথণে 
সুখ্যাধিকারী, ইহ! সাধুদিগের সম্মত ॥ ৭৯৭ 

অধ্যারোপাপবাদক্রমমন্ুসরতা দৈশিকেনাত্র বেত 
বাক্যার্থে বোধ্যমানে সতি সপদ্দি সতঃ শুদ্ধবুদ্ধেরমুষ্য | 

নিত্যানন্দাদিতীয়ং নিরুপমমমলং যৎ পরং তত্বমেকং 
তদ্ব্রন্ষৈবাহম্মীত্যুদয়তি পরমাখগুতাকা রবৃত্তিঃ ॥ ৭৯৮ 

অন্বয়। অত্র (বেদাস্তবিষয়ে) অধ্যারোপাপবাদক্রমমনগুসরতা! জেধ্যারোপ-- 
রঙ্জুতে সপত্রাস্তি, _রজ্ছুতে বথার্থ জ্ঞান, এইরূপ রীতির অনুসরণকারী) 
বেজ (জ্ঞাতা ) দেশিকেন ( উপদেষ্ট কর্তৃক ) বাক্যার্ধে (তত্বমদি বাক্যের অর্থ) 
বোধ্যমানে (জ্ঞার়মান ) সতি (হইলে ) সপদি ( তৎক্ষণাৎ ) শুদ্ধবুদ্ধেঃ (কেবল 

জ্ঞানন্বর্ূপ) সতঃ ( নিত্যন্ত ) অমুষ্য ( ইহার) নিত্যানন্দাদ্বিতীয়ং ( নিত্যানন্দ- 
স্বরূপ, অদ্বিতীয় ) নিরুপমম্ (উপমারহিত ) অমলং (ম্বচ্ছ) যত (যে) পরম্ 
(পরম ) একং ( অদ্বিতীয় ) তত্বম্ (বস্ত ) তৎ (সেই) ব্রদ্ম এব শেদ্ধচৈতন্তই ) 
অহম্ ( আমি ) অন্মি (হই) ইতি (এই) পরম! ( উৎকণ্ঠা) অথগ্ডাকারবৃত্বিঃ 
(অথগ্ডাকার চিত্তপরিণাম ) উদয়তি ( উৎপন্ন হয় )॥ ৭৯৮ 

অন্থবাদ। অধ্যারোপ (রজ্জুতে সপত্রান্তি) এবং অপবাদ (রজ্ছুতে সর্প 
্রাস্তি দুর করিয়া যথ্যর্থ রজ্জুজ্ঞান ) রীতি-অবলম্বনকারী জ্ঞানী উপদেশক-কর্তৃক 
“তত্বমসিবাকোর অর্থ জ্ঞাত হইলে, তত্ক্ষণাৎ নির্ধলাস্তঃকরণ এই পুরুষের 
নিত্যন্তথম্বরূপ, অদ্বিতীয়, উপমারহিত, নির্মল, উৎকষ্ট, এক বন্ত,-সেই ব্রহ্ধই 
আমি এববিধ পরম অখণ্ডাকার চিন্তবৃত্তি সমুদিত হয় ॥ ৭৯৮ | 

অখগ্াকারবৃত্তিঃ স। চিদাভাসসমন্থিত৷ । 
আত্মাভিম্নং পরং ব্রহ্ম বিষয়ীকুত্য কেবলম্ ॥ ৭৯৯ 

অন্য়। স| (সেই) চিদাভাদসমন্থিতা ( ঠচতন্তন্ষ,রণযুক্ত ) অথগ্ডাকারবৃত্তিঃ 
€ অথগ্ডরূপচিত্তবৃত্তি) কেবলং (শুদ্ধ) আত্মাভিনং € আত্ম! হইতে অপৃথক্ ) পরং 
(পরম ) ব্রহ্ম ক্রেক্ষ) বিষয়ীকৃত্য (অবলম্বন করিয়া) [ বর্ততে--আছে] ৭৯৯. 

অন্ুবাদ। সেই চৈতভস্কুরণযুক্ত অথগ্ডাকার চিত্তবৃতি, আত্মা হইতে অপৃথক্ 
পরঝন্ছধকে অবলম্বন করিয়! বিভ্তমান থাকে ॥ ৭৯৯ 

বাধতে তদ্গতাজ্ঞানং যদাবরণলক্ষণমৃ। 
অখগ্াকারয়। বৃত্য। ত্বজ্জানে বাধিতে সতি ॥ ৮০৭ 
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অন্থয়। তু পেরম্) অথগ্ডাকারয়! ( একরপ ) বৃত্ত ( চিত্তপন্িণাম দ্বারা ) 

অজ্ঞানে ( অবিস্তা ) বাধিতে ( নাশ প্রাপ্ত ) মতি হেইলে) যৎ (যে) আবরণ-লক্ষণং 
(আবরপরূপ ) তদ্গতাজ্ঞানৎ ( অন্তঃকরণগত অবিস্তা) বাধতে (বাধিত 
হয় )॥ ৮০৩ 

অন্থবাদ। অথগ্ডাকার চিত্তবৃত্তি দ্বারা অজ্ঞান বাধিত হইলে অস্তঃক রণস্থ 
আবরণরূপ যে অজ্ঞান সেও বাধিত হয় ॥ ৮০০ 

তৎকার্য্যং সকলং তেন সমং ভবতি বাঁধিতমৃ। 

তন্তদাহে তু তৎকাঁধ্যপট দাহো যথা তথা ॥ ৮০১ 
অনয়। যথা (যেমন ) তু (পোদপুরণে) তন্তদাহছে ( হুত্রদহনে ) তৎকাধ্যপট- 

দাহঃ ( তন্তর কার্য বস্ত্রের দাহ ) [ হয়], তথ! (সেইরূপ ) তেন (সেই অজ্ঞানের) 
সমং (সহিত ) সকলৎ ( সমস্ত ) তৎকার্ধযং (অবিগ্তার কাধ্য ) বাধিতৎ (নাগ* 
প্রাপ্ত ) ভবতি (হয় )॥ ৮০১ 

অনুবাদ। যেমন সুত্র দগ্ধ হইলে সৃত্ের কাধ্য পটও দগ্ধ হয়, সেইরূপ অন্জাঁন 
নষ্ট হইলে, তাহার সহিত যাবতীয় অজ্ঞানের কাধ্য নাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৮১ 

তন্ত কাঁধ্যতয়া জীববৃত্তির্ভবতি বাধিত । 

উপপ্রভা যথা সূর্ধ্যং প্রকাশয়িতুমক্ষম! ॥ ৮০২ 

তদ্বদেব চিদাভাসচৈতন্যং বৃতিসংস্থিতম্। 

স্বপ্রকাশং পরং ব্রহ্ম প্রকাশযিতুমক্ষমম্ ॥ ৮০৩ 
অন্বয়। তন্ত ( অজ্ঞানের ) কার্যযতয়! ( কার্য প্রযুক্ত ) জীববৃত্তিঃ কবে 

অবস্থা, ব্যাপার ) বাধিত! (বাধাপ্রাপ্ত ) ভবতি ( হয়), উপপ্রতা ( দীপাদি ) 
যথ! (যেমন ) হ্র্য্যৎ ( তপনকে ) প্রকাশগিতুম্ (প্রকাশ করিতে ) অক্ষম 
( অসমর্থ হয় ) তদ্বৎ এব (সেইরূপই) বুত্তিসংস্থিতৎ (বুত্তিরূপে পরিণত ) 
চিদবাতভাসচৈতন্তং (চিতের শ্ক্রণরূপ টতগ্য) ন্বপ্রকাশং ( প্রকাশশ্বভাব ) 
পরং (পরম) ব্রহ্ম (ক্রহ্মকে) প্রকাশযিতুং (প্রকাশ করিতে ) অক্ষমম্ 
( অনমর্থ )॥ ৮০২ ॥ ৮০৩ 

অন্থবাদ। অভ্ঞানের কার্ধয বণিয় [ অজ্ঞান বাধিত হইলে ] জীবের ব্যাপার 
বাধিত হয়। দীপাদি উপপ্রভ। যেমন হুধ্যকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, 
সেইরূপ অস্তঃকরণবৃত্তিস্থিত চিদাভাসরূপ চৈতন্ত পরব্রক্ছকে প্রকাশ করিতে 
পারে না॥ ৮০২ ।॥৮০৩ 

প্রচগ্ডাতপমধ্যস্থদীপবন্নউদীধিতিঃ। 
তত্তেজপাভিভূতং সলীনোপাধিতয়া ততঃ ॥ ৮৪ 

৩৬ 
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বিশ্বভৃতপরত্রহ্মমাত্রং ভবতি কেবলমূ। 
যথাপনীতে ত্বাদর্শে প্রতিবিদ্বমুখং স্বয়মূ ॥ ৮০৫ 
মুখমাত্রং ভবেৎ তদ্বদেতচ্চোপাধিসংক্ষয়াৎ । 
ঘটাজ্ঞানে যথা বৃত্ত ব্যাণ্ডয়া বাধিতে সতি ॥ ৮০৬ 
ঘটং বিস্ফুরয়ত্যেষ চিদাভাসঃ.স্বতেজস! 
ন তথা স্বপ্রভে ব্রন্মণ্যাভাস উপযুজ্যতে ॥ ৮০৭ 

অন্বপ্ন। প্রচণ্াতপমধ্যস্থদীপবৎ (প্রথর সুধ্যতাপের মধ্যবর্তী প্রদীপের 
গায়) নষ্টদীধিতিঃ (প্রভাহীন) [ চিদ্াভাদঃ ] তত্তেজস। ব্রেদ্ধের প্রকাশের দ্বারা) 
অভিভূতং ( তিরম্কত ) সৎ ( হইয়1) লীনোপাধিতয়। (উপাধি লয় হইয়া] ধাওয়ায়) 
ততঃ (অনস্তর ) ফেবলং (শুদ্ধ) বিশ্বভৃতপরব্রহ্মমাত্র, ( বিশ্বরূপ কেবল পর- 
ব্রদ্ধ ) ভবতি (থাকেন ); যথা (যেমন ) তু ( পাদপুরণে ) আদর্শে (আয়না, 
আরদি ) অপনীতে ( দুরীরুত হইলে ) স্বয়ং ( নিজে ) প্রতিবিশ্বমুখং ( প্রতিবিদ্বে 
স্থিত মুখ) মুখমাত্রং (কেবল মুখস্বরূপ) ভবে (হয়), তদ্বৎ (সেইরূপ) 
উপাধিসংক্ষয়াৎ €( উপাধি নষ্ট হইলে ) এতৎ চ ( ইহাও ) [ ভবেৎ--হুয়]7; বথ! 
(যেমন )ব্যাপ্তয়1! (পরিব্যাপ্ত) বৃত্তা (চিত্তের পরিণাম দ্বার) ঘটাজ্ঞানে 

(ঘটবিষয়ক অজ্ঞান ) বাধিতে (নাশপ্রাপ্ত) নতি (হইলে) এষঃ (এই) 
চিদাভাসঃ (অস্তঃকরণে চিৎপ্রতিবিদ্ব.) শ্বতেজসা (নিজের তেজঃ দ্বার1) ঘটং 
(কুস্তকে ) বিস্কর্য়তি (প্রকাশিত করে) তথ (সেইরূপ) স্বপ্রভে (স্বয়ং 
জ্যোতিঃশ্বরূপ) ব্রহ্মণি (ব্রঙ্গে) আভাস (চিত্প্রতিবিষ্ব ) ন উপযুজ্যতে 
(উপযোগী হয় না )॥৮০৪ ॥ ৮০৫ ॥ ৮০৬ | ৮০৭ 

অনুবাদ । প্রখর সুর্য/কিরণের মধ্যবস্তী প্রভাহীন প্রদীপের স্তায় চিদাভাস 
বক্ষতেজের ত্বারা অভিভূত হইর! উপাধির লয় হেতু শুদ্ধ বিশ্বস্বরূপ পরব্রন্ধে 
অবস্থান করে; যেরূপ আদর্শ£অপনয়ন করিলে প্রতিবিদ্বস্থিতমুখ মুখরূপে 
অবস্থিত হয়, সেইরূপ উপাধি নষ্ট হইলে, চিদাভানও পরক্রক্ষরূপে অবস্থিত থাকে; 
যেমন পরিব্যাপ্ত বৃত্তি বারা ঘটবিষদ্ধক অজ্ঞান বাধিত হইলে, চিদাভান হ্বকীয় 
তেজ; দ্বার! ঘটকে প্রকাশিত করে, সেইরূপ শ্বয়ংজ্যোতিঃ ব্রদ্মে আভান ( চিৎ 
ন্কুরণ ) উপযোগী নহে ॥ ৮০৪ ॥ ৮০৫ ॥ ৮০৬ ৮৯৭ 

অতএব মতং বৃতিধ্যাপ্যত্বং বস্তনঃ সতামৃ। 

ন ফলব্যাপ্যতা তেন ন বিরোধ? পরস্পরমূ ॥ ৮০৮ 

শ্রত্যো দিতস্ততো ব্রহ্ম জ্ঞেয়ং বুদ্ধ্যেব সুক্ষময়া 
প্রজ্ঞামান্দ্যং ভবেদ্ষেষাং তেম্বাং ন শ্রুতিমাত্রতঃ | 
স্যাদখণ্ডাকা রবৃত্তিধিনা তু মননাদিন! ॥ ৮০৯ 
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অস্থয়। . অতঃ এব (এইজগ্তই_ত্রদ্ধ দ্য়ংগ্রকাশ বলিয়া) বন্তনঃ। বস্তর-_ 
বরন্ষেব ) বুস্তিব্যাপাত্বং ( অস্তঃকরণবৃত্তির কর্ধত্ব) সতাং ( সাধুগণের ) মতং 
( অভিমত ), ফলব্যাপ্যতা (ফল প্রকাশের কর্থত্ব)ন [জভিমত] (নহে); 
তেন ( তজ্জন্ত ) শ্রুত্যা ( বেদকর্তৃক ) উদ্দিতঃ €( কথিত) পরস্পর (অন্টোন্ত ) 
বিরোধং (বিরুদ্ধতা )ন (নাই ) ততঃ (সেই কারণে) সুল্সয় (সুক্ষ) বুদ্ধ 
এব (বুদ্ধি দ্বারাই ) ব্রহ্ম ( শুদ্ধচৈতন্ত ) জ্ঞেয়ং (জানিবে ), তু (পরস্ত ) যেষাং 
(যাহাদের ) প্রজ্ঞামান্দ্যং (জ্ঞানের অল্পত্ব) তেষাং (তাহাদের ) মননাদিন। 
বিন! ( মননাদ্দি বাতীত ) শ্রুতিমাত্রতঃ ( শ্রবণমাত্রেই ) অথগ্ডাকারবৃত্তিঃ (অথণ্ড 
চৈতন্তরূপে অস্তঃকরণের বৃত্তি ) ন স্তাৎ (হয় ন1 ) ॥৮০৮॥৮০৯ 

অন্থবাদ। এইজন্ত (ব্রহ্ম শ্বরংপ্রকাশ বলিয়া )* সাধুগণ ব্রহ্মকে চিত্তরুত্তির 
ব্যাপা ( কর্ম) বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন; ব্রন্দের ফলব্যাপ্যত্ব শ্বীকার করেন 
না, অতএব শ্রতিবাকাসমূছের পরস্পর বিরোধ হয় না; তজ্জন্ত সুক্ষবুদ্ধি দ্বারা 
ব্রহ্ষকে জানিবে। যাহার! জড়বুদ্ধি, তাহাদের মনন ব্যতীত কেবল শ্রবণমাত্রেই 
অখগ্ডাকার চিত্তবৃত্তি উৎপন্ন হয় না ॥ ৮০৮ ॥ ৮০৯ 

শ্রবণাদি-নিবূপণম্। 
শ্রবণাম্মননাদ্ধ্যানা তাতপধ্যেণ নিরস্তরমূ ৷ 

বুদ্ধেঃ সুন্ষমত্বমায়াতি ততো বস্তূপলভ্যতে ॥ ৮১০ 
মন্দপ্রজ্ঞাবতাং তস্মাৎ করণীয়ং পুনঃ পুনঃ 
শ্রুবণং মননং ধ্যানং সম্যগ্বস্তপলব্ধয়ে ॥ ৮১১ 

সর্বববেদাস্তবাক্যানাং ষড়ভিলিঙ্গৈঃ সদঘয়ে। 
পরে ব্রহ্মণি তাৎপর্্যনিশ্চং শ্রবণং বিছুঃ ॥ ৮১২ 

শ্রন্তস্তৈবাদ্বিতীয়স্ত বস্তনঃ প্রত্যগাত্মন | 
বেদাস্তবাক্যানুগুণযুক্তিভিত্নুচিস্তনম্ । 

মননং তচ্ছ তার্থন্ত সাক্ষাৎকরণকারণম্ ॥ ৮১৩ 
অন্বয়। নিরম্তরং ( সর্বদা ) তাতৎপর্যেণ ( ততৎপরত্বরূপে ) শ্রবণাৎ ( গুরু- 

মুখ হইতে শ্রবণ হেতু ) মননাৎ (শ্রতির বিরোধী তর্কবশতঃ) [ এবং ] 
* তাৎপর্য্য--ঘটা্দি জড়বন্তগত অজ্ঞান অন্তঃকরণবৃত্তি দ্বারা দূরীভূত হয়) পরে চৈত্ 

তাহাকে প্রকাশ করিয়! থাকে । সুতরাং ঘটাদি জড়পদার্ধ বৃত্তিব্যাপ্য ও ফল (চৈতন্--প্রকাশ)- 
ব্যাপ্য হয় । কিন্ত ব্রচ্ম কেবলমাত্র চিত্তবৃত্তিব্যাপঃ হয় অর্থাৎ চিত্ববৃতি স্বার! 'বরন্ধ নান্তি' 
ক অজ্ঞান দুর হয় । কিন্তু বন্ধ দ্বযংপ্রকাশ বলিয়া! তাহা আর কফলব্যাপ্য অর্থাৎ প্রকাশের 

হয় না। 



২৮৪ 'সর্ধবেদাত্ত-বিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | 

ধ্যানাৎ (নিদিধ্যাসন হেতু ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির ) শৃক্ত্বং ( বস্তগ্রহণসামর্থা ) 'আকাতি 
প্রোপগ্ত হয়) ততঃ (তাহার পর) বস্তু ( বথার্থতত্ব--ব্রক্ম ) উপলভ্যতে (জ্ঞাত 
হয়) তল্মাৎ (তজ্জন্ত) সম্যক (উত্তমরূপে) বস্তূপলন্ধয়ে [ পদার্থজানের 
নিমিত্ত ব্রহ্গজ্ঞানের নিমিত্ত ) মনদপ্রজ্ঞাবতাং ( জড়ধী ব্যক্তিগণের ) পুনঃপুনঃ 
(রার বার ) শ্রবণং ( গুরুমুখ হইতে অধ্যয়ন ) মননং (শ্রুতির অবিরোধী তর্ক ) 
[ এবং ] ধ্যানং ( নিদিধ্যাসন ) করণীয়ং( করা উচিত) [বুধাঃ_-পণ্ডিতেরা ] 
ষড়ভিঃ (ছয়টি) লিজৈ: (হেতু দ্বার) সদদ্বয়ে (সংশ্বরূপ অদ্বিতীয়) পরে 
(পরম ) ব্রহ্ধণি ( ব্রদ্ধে ) সর্ববেদাস্তবাক্যানাৎ( সমস্ত বেদাস্তবাকোর ) তাৎপর্য 

নিশ্চয়ং (তাৎপর্যয-নির্ণরকে ) শ্রবণং (শ্রবণ) বিছুঃ (জানেন ) তু (পরস্ধ) 
শ্ুতন্ত (অধীত ) অদ্বিতীয়ন্ত এব (একই ) প্রত্যগাত্মনঃ (ব্যাপক আত্মরূপ ) 
বস্তনঃ ( বস্ত--ব্রদ্দের ) বেদাস্তবাক্যানুগুণযুক্িভিঃ (শ্রুতিবাক্যের অনুকূল যুক্ধি 

সকলের দ্বার! ) অন্ুচিস্তনং (চিস্তাকে ) তচ্ছতার্থন্ত (সেই শ্রুত পদার্থের) 
সাক্ষাৎকরণকারণৎ (প্রত্যক্ষ হেতু ) মননং( মনন ) [ বিছঃ--জানেন ]1 ৮১০ 
৮১১ ॥ ৮১২ ॥ ৮১৩ 

অন্ুবাদ। অবিরত তৎপরভাবে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন বশতঃ বুদ্ধি 
হুক্ধভাব ধারণ করে, তাহার পর ষথার্থ বস্ত উপলন্ধ হয়; অতএব সম্যগৃরূপে 
বন্ততত্ব উপলব্ধির নিমিত্ত জড়ধী বাক্তিগণের বারংবার শ্রবণ, মনন ও ধ্যান করা 
উচিত; উপক্রম ও উপসংহারের একবাক্যতা প্রভৃতি ষড়বিধ লিঙ্গের দ্বার! 
সংশস্বরূপ অদ্বিতীয় পরবরঙ্গে সমস্ত বেদাস্তবাক্যের তাৎপর্যয-নির্ণয়কে পণ্ডিতের! 
শ্রবণ বলিয়া থাকেন। বেদাস্তবাকোর অনুকূল যুক্তি দ্বারা গুরুমুখ হইতে শ্রুত 
অদ্বিতীয় ব্যাপক ব্রদ্দের চিন্তা করাকে পণ্ডিতেরা মনন বলিয়! থাকেন। এই 
মননই শ্রুত পদার্থের সাক্ষাৎকারের হেতু ॥ ৮১০ ॥ ৮১১ ॥ ৮১২ 0৮১৩ 

বিজাতীয়শরীরাদি প্রত্যয়ত্যাগপুর্ববকম্ । 

সজাতীয়াত্ববৃত্তীনাং প্রবাহকরণং যথ। ॥ ৮১৪ 

তৈলধারাবদচ্ছিন্নবৃত্ত্যা তদ্ধ্যানমিষ্যতে । 
তাবৎকালং প্রযত্বেন কর্তব্যং শ্রবণং সদ ॥ ৮১৫ 

প্রমাণসংশয়ে! যাবৎ স্ববুদ্ধের্ন নিবর্ততে | 

প্রমেয়সংশয়ো যাবৎ তাবৎ তু শ্রর্গতযুক্তিভিঃ ॥ ৮১৬ 
আত্মযাথার্যনিশ্চিত্যৈ কর্তব্যং মননং মুহুঃ । 

বিপরীতাত্বধীর্যাবন্ন বিনশ্যতি চেতসি। 
তাবন্িরস্তরং ধ্যানং কর্তব্যং মোক্ষমিচ্ছত। ॥ ৮১৭ 

অন্ব়। যথা (যেমন) বিজাতীয়শরীরাদি ্রত্যয়ত্যাগপূর্র্বকৎ ( বিরুদ্ধ- 
জাতীয় গেছ প্রভৃতি বিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিয়! ) তৈলধারাবৎ (তেলের ধারার 
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মত) আচ্ছিন্বৃত্যা। ( অবিচ্ছেণে ) মন্ধাতীক্বাত্ববৃত্তীনাং ( সমানজাতীয় 
আত্মাকার বৃত্তিগুলির ) গ্রবাহকরণং ( একভাবে চালন) তং (তাহাকে ) 
ধানং (নিদিধ্যাসন ) ইন্তাতে (কথিত হয়) যাবৎ (যে পধ্যস্ত) শ্ববুদ্ধেঃ 
(স্বকীয় বুদ্ধি হইতে) প্রমাণসংশয়ঃ (প্রমাণ বিষয়ে সন্দেহ) ন নিবর্ততে 
(নিবৃত্ত হয় না) তাবৎকালং (সেইকাল পর্যন্ত ব্যাপিয়। ) সদা € সর্বদা ) 
গ্রযন্্েন ( ঘত্বপূর্বক ) শ্রবণং (শ্রবণ) কর্তব্ঘ (কর। উচিত ), যাবৎ (যে 
পর্য্যস্ত) প্রমেয়সংশয়ঃ (প্রমেয় বিষয়ে সন্দেহ ) তাবৎ তু (সেই প্ধ্য্তই ) 
শুতিযুক্তিভিঃ (শ্রবণ ও বেদান্থকূল যুজিসমূহের দ্বারা ) আত্মধাথার্থ্যনিশ্চিত্যে 
( আত্মার যথার্থত! নিশ্চয়ের জন্ত ) মুহঃ ( পুনঃপুনঃ ) মননং (তক) কর্তবাং 
( কর] উচিত) যাবৎ (যে পর্যান্ত ) চেতসি ( অস্তঃকরণে) বিপরীতাত্মধীঃ 
(বিপরীত আত্মজ্ঞান ) ন বিনশ্ঠতি (বিনষ্ট হয়) তাবৎ (সে পর্য্স্ত ) মোক্ষং 

(মুক্তি ) ইচ্ছতা (অভিলাধকারী ব্যক্তি) নিরস্তরৎ (সর্বদা) ধ্যানং নিদিধ্যাসন) 
কর্তবাম্ ( করিবে )॥৮১৪ ॥ ৮১৫ ॥ ৮১৩ ॥ ৮১৭ 

অনুবাদ । দেহ প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিজাতীয় প্রতায় পরিত্যাগ করিয়া 
তৈলধারার সভায় অবিচ্ছিন্নভাবে আত্মরূপ সজাতীয় অন্তঃকরণবৃত্তিসমূছের এক- 
ভাবে প্রবাহকরণকে ধ্যান বল! হয়। যতকাল পর্য্যস্ত প্রমাণগত সন্দেহ নিবৃত্ত 
ন! হয়, ভতকাল প্রযত্বদহ কারে দর্বদ] শ্রবণ কর! কর্তব্য। যে পর্যন্ত প্রমেযররগত 
সন্দেহ বিনিবুত্ত ন। হয়, ততকাল শ্রুতি এবং তদনুকূল যুক্তি-সমূহের দ্বারা 
আত্মার যথার্থ শ্বরূপ নির্ণয়ের নিমিত্ত পুনঃপুনঃ মনন কর! বিধেয়। যে পর্যন্ত 
চিত্তে বিপরীত আত্মগ্জান ( দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধ ) বিনষ্ট ন! হয়, 
তদবধি মুমুক্ষু পুরুষের অবরত ধ্যান কর] উচিত ॥ ৮১৪ ॥ ৮১৫ ॥ ৮১৬ ৮১৭ 

যাবন্ন তর্কেণ নিরাসিতোুপি 

দৃশ্য প্রপঞ্চস্বপরোক্ষবোধাঁৎ। 
বিলীযতে তাবদমুষ্য ভিক্ষো- 

ধ্যানাদি সম্যকৃ করণীয়মেব ॥ ৮১৮ 

অন্বয় । যাবৎ (যে পর্যন্ত) তর্কেণ (মননের ছ্বার!) দৃশ্য প্রপঞ্চঃ (দৃশ্য 
জগৎ) নিরাপিতঃ অপি (দৃরীকৃত হইলেও) তু (কিন্তু) অপরোক্ষবোধাৎ 
(প্রতাক্ষজ্ঞান হেতু ) ন বিলীয়তে (বিলয়প্রাণ্ড হয় না), তাবৎ (সে পর্যাস্ত ) 
জমুষ্য (এই ) ভিক্ষোঃ ( সঙ্গ্যাসীর ) ধ্যানাদি ( নিদিধ্যাসন প্রস্ৃতি ) সম্যক্ 

এব (উত্তমরূপেই ) করণীয়ম্ ( কর্তব্য )॥ ৮১৮ 
অনুধাদ। মননের দ্বারা দৃশ্ত প্রপঞ্চ ( পরিদৃশ্যমান জগৎ ) দৃরীকৃত হইলেও, 

থে পর্য্য্ত প্রত্যক্ষজ্ঞান হবার! বিলয় প্রাপ্ত না হয়, তদবধি এই সন্নযাসীর় উত্তমরূপে 
ধান কর উচিত ॥ ৮১৮ 
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সবিকল্পসমাধিঃ। 
সবিকল্পো নির্ব্বিকল্প ইতি দেধ। নিগদ্যতে। 

সমাধিঃ সবিকল্পন্ত লক্ষণং বচমি তচ্ছ ণু ॥ ৮১৯ 
অন্বন্থ। সবিকল্পঃ (বিকল্পের সহিত বর্তমান) নির্বিকল্পঃ (বিকল্পশৃপ্ত ) 

ইতি (এই ) ভ্বেধা (ছুই প্রকার) পমাধিঃ (সমাধান--যোগ ) নিগন্ততে ( কথিত 
হয়); সবিকল্পন্ত ( নবিকল্প সমাধির) লক্ষণং ( ইতরভেদের অন্ুমাপক লক্ষণ) 
বচ.মি ( বলিতেছি ), তত ( তাহ!) শবণু (শ্রবণ ) কর ॥ ৮১৯ 

অন্ুবাদ। পঙ্গিতের। সবিকল্প ও নির্বিকল্প এই ছুই প্রকার সমাধি বলিয়া 
থাকেন; [ তন্মধো ] সণবকল্প সমাধির লক্ষণ বলিতেছি, তাহ! শ্রবণ কর।॥ ৮১৯ 

জাত্রাদ্যবিলয়েনৈব জ্ঞেয়ব্রহ্মণি %* কেবলে। 
তদাকারাকারিতয়। চিত্তরুত্তেরবস্থিতিঃ ॥ ৮২০ 

সন্তিঃ স এব বিজ্ঞেয়ঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ। 

সুদ এবাবভানেইপি মৃন্মযদিপভানবহ ॥ ৮২১ 

সম্মাত্রবস্তভানেহপি ত্রিপুটী ভাতি সম্ময়ী। 
সমাধিরত এবায়ং সবিকল্প ইতীর্য্যতে ॥ ৮২২ 

অন্বর। জ্ঞাত্রাস্তবিলয়েন এব (জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় ন1 হইয়াই) 
কেবলে (শুদ্ধ) জেয়ব্রন্ষণি (জ্ঞানবিষন্বীভূত ব্রন্মে) তদাকারাকারিতয়! (ব্রহ্মা 
কারে আকারিত হওয়ায় ) চিত্তরৃত্তেঃ ( অন্তঃকরণ-পরিণামের ) অবস্থিতিঃ 
(অবস্থান) সন্তিঃ ( লজ্জ্রনগণকর্তৃক ) দঃ এব (তাহাই ) সবিকল্পকঃ ( বিকল্প- 
যুক্ত ) সমাধিঃ (যোগ ) বিজেয়ঃ (জ্ঞাতব্য), মৃদঃ এব (মুত্তিকারই ) অব- 
ভানে অপি ( গ্রকাশেও) মৃন্ময়দ্বিপক্লানবৎ (মৃদ্বিকার হস্তীর প্রকাশের স্তায়) 
সন্মাব্রবন্তভানে অপি ( নিত্যরূপ পদার্থের জ্ঞান হইলেও ) সম্ময়ী (সত্তাযুক্ত ) 
ত্রিপুটা ( জাতা, জান ও জ্ঞেন্--এই তিনটি ) ভাতি (প্রকাশ পায়) অতঃ এব 
( এই নিমিত্রই ) অং (এই) পবিকল্পঃ ( বিকল্পবুক্ত ) সমাধিঃ (যোগ) ইতি 
(ইহ!) ঈর্যাতে (কথিত হয় )॥ ৮২০ ॥ ৮২১ ॥ ৮২২ 

অন্থবাদ। জ্ঞাতা ও জ্ঞানের বিলয় নাহইয়! গুদ্ধ ভ্রেয় বর্দে তদাকারে 
চিত্তবৃত্তির অবস্থানকে সাধুগণ বিকল্প সমাধি বলিয়! থাকেন, মৃম্ময় হস্তী 
দেখিয়! তাহাতে মৃত্তিকার জ্ঞান হইয়াও যেমন মৃন্য় হত্তীর জ্ঞান হয়, তজপ 
সভা মাত্র বস্তুর জ্ঞান হহলেও, জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় ( এই তিনটি ) অবভাসমান 
হয়; অতএব পপ্গিতের! ইহাকে সবিকল্প সমাধি বলিয়! থাকেন 1৮২০৮২১1৮২২ 
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+ জেয়ে ব্রক্ষণি ইতি ব। পাঠ । 



সর্ধবেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | ২৮৭ 

নিিকগ্+মাধি; | 
জ্াত্রী দিভাবমুৎস্জ্য জ্ঞেয়মাত্রস্থিতি্দূটা। | 
মনসে! নির্বিবকল্পঃ স্তাৎ সমাধির্যোগসংজ্ঞিতঃ ॥৮২৩ 

অন্বয়। জ্ঞাত্রাদিভাবং ( জ্ঞাতা জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম ) উংস্যজ্য (ত্যাগ করিয়া) 
মনসঃ €( মনের ) দৃঢ় (দুঢ়বূপে) জেেয়মাত্রস্থিতিঃ (জ্ঞানের বিষয়মাত্রে অব- 

স্থিতি) যোগসংজ্জিতঃ (যোগ এই নাম-বিশিই) নির্ব্বিকল্পঃ ( বিকল্পরহছিত ) 
সমাধিঃ ( সমাধান ) স্তাৎ (হইয়া! থাকে )॥ ৮২৩ 

অন্থবাদ। জ্ঞাতৃত্বাদি পরিত্যাগ-পুরঃদর জ্ঞেয় বস্তুতে মনের দৃঢ় অবস্থানকে 
নির্বিকল্প সমাধি বলে; ইহারই নাম যোগ ॥ ৮২৩ 

জলে নিক্ষিগুলবণং জলমাত্রতয়। স্থিতম্। 

পৃথঙ্ ন ভাতি কিংন্বস্ত % একমেবাবভাসতে ॥৮২৪ 
যথা তখৈব সা বৃতি ব্রন্মমাত্রতয়া স্থিত । 
পৃথঙ্ ন ভাতি ব্রন্ষৈবাদ্বিতীয়মবভালতে ॥ ৮২৫ 

অন্থয়। যথা (যেমন ) জলে (উদ্দকে) নিক্ষিগুলবণৎ (প্রক্ষিগুসৈম্ধব ) 
জলমাত্রতয়। ( কেবল জলরূপে ) স্থিতং ( অবাস্থত) পৃথক (পৃথকৃভাবে) ন 
ভাতি (প্রকাশপায় না) কিংনু (প্রশ্নে) [অথবা কিন্ত--পরস্ব] একম্ এব 

(কেবলই) অস্তঃ (জল) অবশিষ্ততে ( অবশিষ্ই থাকে ), তথ। (সেইরূপ) 
ব্রহ্মমান্রতয়! (ব্রন্গস্বরূপত্বরূপে ) স্থিতা (অবস্থিত ) সা (সেই) বৃত্ধিঃ ( চিত্ত- 
পরিণাম ) পৃথক্ (পৃথকভাবে ) ন ভাতি (প্রকাশ পায় না) অদ্বিতীরং ( এক- 
রূপ) ব্রক্ধ এব ( শুদ্ধচৈতন্তই ) অবভাসতে (প্রকাশ পায় )॥ ৮১৪ ॥ ৮২৫ 

অনুবাদ। যেমন জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে তাহ জলরূপে অবস্থৃত থাকে, 
পৃথগ রূপে প্রতিভাত হয় না, 1কন্ত কেবল জলই অবভাসমান থাকে, সেইরূপ 
ব্রহ্মমাত্ররূপে অবাস্থত অস্তঃকরণবুত্তি পৃথগ.ভাবে প্রকাশ পায় না, জদ্বিতীয় 
ব্রহ্মরূপে প্রকাশ পায় থাকে ॥ ৮২৪ ॥ ৮২৫ 

ত্তাত্রাদিকল্পনাভাবাম্মতো হয়ং নির্বিকল্পকঃ | 

বৃত্েঃ সদ্ভাববাধাভ্যামুভযোর্ভেদ ইয্যতে ॥ ৮২৬ 

অন্থয়। জ্ঞাব্রাদিকল্পনাভাবাৎ (জ্ঞাতা, জ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা! না থাকা 
বশতঃ) অয় (এই) নির্বিকল্পকঃ (নির্ধিকল্প সমাধি) মতঃ ( সাধুগণের 

অভিমত ), বুত্তেঃ (চিত্তবৃত্তির ) সদ্ভাববাধাভাাম্ (স্থিতি ও নাশবশতঃ ) 

* কিত্তত্ক ইতি ব৷ পাঠঃ । 



২৮৮ সর্যবেদাস্ত-সিদ্ধাস্তসারসংগ্রহঃ ৷ 

উভয়োঃ ( সবিকল্প ও নির্বিকল্পের ) ভেদঃ ( বিশেষ, ভিন্নত1 ) ইন্যতে ( অভি. 
লধিত হয় )॥৮২৬ 

অন্থবাদ। জ্ঞাতা ও ভ্ঞান প্রভৃতির কল্পনা ন1 থাকায়, সাধুগণ ইহাকে 
নির্বিকল্প সমাধি বলিয়! থাকেন। সবিকল্প- সমাধিতে চিত্তবৃত্তি থাকে, 
নির্ব্িকল্প সমাধিতে চিত্তবুত্তি থাকে ন! ইহাই উভয় প্রকার সমাধির ভেদ ॥ ৮২৬ 

সমাধিনুপ্ত্যে। জ্ঞানঞ্চাজ্ঞানং স্থপ্ত্যাত্র নেষ্যতে। 

সবিকল্পে। নির্বিবিকল্পঃ সমাধিদ্বীবিমৌ হৃদি ॥ ৮২৭ 

মুমুক্ষোর্ধত্বতঃ কাধ্যো৷ বিপরীতনিবৃত্য়ে 

কৃতেহস্মিন বিপরীতায়া ভাবনায় নিবর্তনম্ । 

জ্ঞানস্তাপ্রতিবদ্ধত্বং সদানন্দশ্চ সিধ্যতি ॥ ৮২৮ 

অন্বয়। অভ্র (ইহাতে-_নির্বিকল্প সমাধিতে ) স্কুণ্তযা (ন্বযুণ্তি্বার!) 

সমাধিশ্প্ত্যোঃ (সমাধ এবং স্যুণ্তির ) ভানং (বোধ) চ (এবং) অজ্ঞানং 
(জ্ঞানাভাব অথব1 অবিস্তা)ন হয্যতে ( অভিপ্রেত, ইষ্ট হয় না), সবিকল্পঃ 

( বিকল্পযুক্ত ) নির্ব্বিকল্পঃ ( বিকল্পরহিত ) সমাধিঃ ( যোগ ), ইমৌ ( এই )ঘ্বৌ 
( ছইটি ) বিপরীতনিবুস্তয়ে ( বিরুদ্ধ ভাবন! নিবুত্তির জন্ত। ) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম 
পুরুষের ) হুদি ( মনে ) যরতঃ ( বত্বদহকারে ) কাধে) ( করা কর্তবা ), অন্মিন্ 
( এই সমাধি ) কৃতে (অনুষ্ঠিত হইলে ) বিপরাীতভাবনায়াঃ (বিরুদ্ধ চিন্তার) 

নিবর্তনং (নিবৃত্তি) [ভবতি--হয় ], জ্ঞানস্ত (জ্ঞানের) অপ্রতিবদ্ধত্বং 
(অপ্রতিবন্ধ) সদা ( সর্বদ।) আননদঃ চ (এবং ম্থথ) নিধ্যতি (সম্পর 
হয় ) ॥ ৮২৭ ॥ ৮২৮ 

অন্গুবাদ। নির্বিকল্প সমাধিতে সাধুগণ সবিকল্প সমাধি ও শ্রধুপ্তি-গত জ্ঞান 
ও অজ্ঞানকে ম্বীকার করেন না।+ মুমুক্ষু পুরুষ বিপরীত ভাবন।' নিবৃত্তির 
নিমিত্ত মনোমধ্যে যত্বসহকারে সবিকল্প ও নির্বিকল্প এই ছুই প্রকার সমাধির 
অনুষ্ঠান করিবেন। এই সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে বিপরীত ভাবন! নিবৃত্ত হয়, 
অগ্রতিবন্ধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং নিত্য আনন্দ আবির্ভৃপ্ত হয় ॥ ৮২৭ ॥ ৮২৮ 

দৃশ্তানুবিদ্ধসবিকল্প। 
দৃশ্যানুবিদ্ধঃ শব্দানুবিদ্ধশ্চেতি দ্বিধা মতঃ ॥ ৮২৯ 

সবিকল্পস্তয়োর্যৎ তল্লক্ষণং বচ.মি তচ্ছ্ গু 

কামাদিপ্রত্যয়ৈদ্ শ্ৈঃ সংসর্গো ত্র দৃশ্ঠাতে ॥ ৮৩০ 



নর্বব্বভি-মিদাস-লারংপ্রহঃ। জজ . 

'সোহয়ং দু;:2২- স্যাঁৎ লমাধিঃ সবিকল্পকঃ |. 

. অহং মমেদমিত্যাদিকমিক্রোধাদিরৃতয়ঃ ॥ ৮৩১ 
দৃশ্ঠান্তে যেন সংদৃষ্টা দৃশ্ঠাঃ স্থ্যরহমাদয়ঃ | 
কামাদিসর্ববৃত্তীনাং দ্রষ্টারমবিকারিণম্ ॥ ৮৩২ 

সাক্ষিণং স্বং বিজানীয়াদ্ যস্তাঃ পশ্যতি নিজ্কিয়ঃ | 

কামাদীনামহং সাক্ষী দৃশ্যান্তে তে ময়. ততঃ ॥ ৮৩৩ 
ইতি সাক্ষিতয়াত্মানং জানাত্যাত্মনি লাক্ষিণমূ। 
দৃশ্যং কামাদি সকলং স্বাত্ন্যেব বিলাপয়েৎ ॥ ৮৩৪ 

অন্বর়। সবিকলঃ € সবিকল্প লমাধি ) দৃশ্তান্ছবিদ্ধঃ ( দৃশ্য ন্বদ্ধঃ ) শব্বাম্থবিদ্ধঃ 
( শবসন্বদ্ধ) চ (এবং) দ্বিধ! (ছুই প্রকার) মতঃ (অভিমত ), তয়োঃ 
(তাহাদের উভয়ের) বত (যাহা) লক্ষণং চিহ্ন) তত (তাহা), বচ.মি 
(ঝলিতেছি ) শুৃণু (শ্রবণ কর), যত্র (যে সমাধিতে) কামাপিপ্রভারৈঃ 
( কামাদি-বিষয়ক জ্ঞান) দৃশ্টেঃ ( দৃশ্দমূহের দ্বার! ) সংলর্গঃ (সম্বন্ধ ) দৃশ্তীতে 
(দুষ্ট হয়) নঃ (সেই) অন্ং (এই) দৃশ্তান্থবিদ্ধঃ (তৃশ্ঠ-মন্বদ্ধ ) সবিকল্পফ 
( সবিকল্প ) সমাধিঃ (যোগ) স্তাৎ (হয়) অঞং্যমেত্যািকামক্রোধাদিবৃদ্তয়ঃ 

( আমি, আমার-_এইরূপ কাম, ক্রোধ প্রভৃতি চিত্তবুত্তিসমূহ ) যেন (যত কর্তৃক) 
দৃশ্তত্তে (দৃই হয় ) অহমাদয়ঃ (আমি আমার প্রভৃতি ) ভৃষ্তাঃ ( দৃশ্ঠসমূহ )[ যেন 
_যৎকর্তৃক ] সংদৃষ্টা (অবলোকিত হয়), কামার্গিসর্ধবৃত্তীনাৎ (কাম, ক্রোধ 
প্রভৃতি যাবতীয় চিত্তের অবস্থার ) দ্রষ্টারম্ ( দর্শক ) অবিকারিণং (রিকারশুন্ত ) 
সাক্ষিণং (উদাসীন ) ম্বং (আত্মাকে ) ষঃ ( ধিনি) বিজানীয়াৎ (জানেন ১, 
[যঃ--ধিনি ] নিজ্বিল্পঃ ( নির্বযাপার হইয়া!) তাঃ (সেই "সমস্ত বুত্তিকে ) পশ্ঠতি 
(দেখেন ), অহং (আমি), কামাদীনাৎ (কাম ক্রোধ -প্রতৃতির-) সাক্ষী 
(ত্রষ্টা ) ততঃ (অতএব) তে (তাছার1--কামক্রোধ প্রভৃতি ) ময় ( মৎকর্তক ) 
দৃশত্তে (দৃষ্ট হইতেছে ), ইতি ( এইরূপ) সাক্ষিতয়! (ভর স্বর্ূপে )-.আত্তনি 
( আত্মাতে ) আত্মানৎ (নিজকে ) বিজানীয়াৎ (জানিয়!' থাকেন ), কামাধি 
(কাম ক্রোধ প্রভৃতি ) লকলং ( সমস্ত ) তৃষ্াং ( দর্শনের বিষয় ) স্বাজ্মনি এব 
( আত্মাতেই ) বিলাপয়েৎ (লয় করিবে )। ৮২৯1৮৩০।৮৩১1৮১২/৮৩৩1৮২১৪ 

অন্থবাদ। সবিকল্প সমাধি ছুই প্রকার,--দৃশ্যান্ছবিদ্ধ ও. শবাগ্রবিদ্ধ'১--চাহা- 
দের উভয়ের লক্ষণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। যাহাতে কামক্রোধ প্রভৃতি. প্রজ্যম-. 
রূপ দৃশ্ত পদার্থসমূছের সহিত সম্বন্ধ হয়, তাহাকে দৃশ্থাছুবিদ্ধ সবিকল্প সমাধি বলে. 
ধাহার দ্বার! অহং মম ইত্যাদি কামক্রোধ প্রভৃতির বৃস্তিগুলি _পরিদৃ্ট হয়--বিনি 
অহং মম প্রভৃতি দৃশ্ঠ পদার্থসমূহের ভরষ্ঠা, সমস্ত কামাদি বৃত্তির দর্শক, বিকার" 
রহিত সাক্ষী আত্মাকে ছ্ছিনি জানেন, .বিনি নিজিয় থাকিয়! এই সমত্ত বুধ 

৬৭ 
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নিরীক্ষণ করেন, আমি কামক্রোধাদি বৃত্তির সাক্ষী, 'অতএব সেই সমুদায 
আমি দর্শন করি--এইদূপ সাক্ষিভাবে আত্মাতে আত্মাকে ধিনি জানেন 
এবং কামাদি দৃশ্ঠ সমুধধায় আত্মাতেই লীন করেন । ৮২৯॥ ৮৩০ ॥ ৮৩১ | ৮৩২ 
॥ ৮৩৩ ॥ ৮৩৪ 

নাহং দেহে! নাপ্যস্থর্নাক্ষবর্গে। 

নাহঙ্কারো৷ নে। মনো নাপি বুদ্ধিঃ | 
অন্তস্তেষাং চাপি তদ্বিক্রিয়াণাং 

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৫ 
অন্বয়। অহং (আমি) দেহঃ (শরীর) ন( নহি), অন্ুঃ অপি ন (প্রাণও 

নহি ) অক্ষবর্গঃ ( ইত্ত্রিয়সমূহ ) ন ( নহি), অহঙ্কার; (অভিযান) ন(নহি), 
মনঃ (মন) নে (নহি), বুদ্ধিঃ অপি ন (বৃদ্ধিও নহি) [যত্র--যেখানে ] 
তেষাৎ (দেহ প্রভৃতির ) তদ্বিক্রিয়াণাং চ অপি (এবং দেছার্গির বিকায়েরও ) 
অন্তঃ (অবসান ) [ সঃ--সেই সাক্ষী] ( উদাসীন ) নিত্যঃ (সংশ্বরূপ ) প্রত্যক্ 
(ব্যাপক আত্ম! ) অহম্ এব (আমিই ) অন্মি ( হই )1 ৮৩৫ 

অন্ুবাদ। আমি দেহ নহি, কিংব। প্রাণ, ইন্জিয়সমূছ, অহঙ্কার, মনঃ, বুদ্ধি 
নহি; দেহাদি ও তাহাদের বিকার-সমূছের যেখানে অবসান হট়্াছে, সেই 
সাক্ষিত্বরূপ নিত্য ব্যাপক আত্মাই আমি ॥ ৮৩৫ 

বাচঃ সাক্ষী প্রাণবৃত্তেশ্চ শাক্ষী 
বুদ্ধেঃ সাক্ষী বুদ্ধিরৃত্বেশ্চ সাক্ষী । 

চক্ষুঃআোত্রাদীন্দ্িয়াণাঞ্চ সাক্ষী 
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৬ 

অন্ব়। [যঃ--ধিনি] বাচঃ (বাক্যের) সাক্ষী (দ্রষ্টা) প্রাণব্তেঃ 
ট (এবং প্রাণের ব্যাপারের ) সাক্ষী (দ্রষ্ট! ) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির ) সাক্ষী (জরা) 
বুদ্ধিবৃত্তেঃ চ ( বৃদ্ধিবৃত্তিরও ) সাক্ষী (ভ্রষ্ঠা) চস্ষুঃশ্রোত্াদীঙ্ত্িয়াপাৎ চ (চঙ্ষুঃ 
শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্িয়সমূছেরও ) সাক্ষী (ভ্রষ্টী) [ সঃ-সেই ] নিত্যঃ ( সংশ্বরূপ) 
গাক্ষী ( উদাসীন ) প্রত্যকু এব (ব্যাপক আত্বাই) অহম্ (আমি) অন্বি 
(হেই )। ৮৩৬ 

অন্ুবাদ। যিনি বাকের এবং প্রাণক্রিয়ার সাক্ষী, বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির 
সাক্ষী, ধিনি চক্ুঃ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গের সাক্ষী, সেই উদালীন নিত্য 
প্রতাগাত্মাই আমি ॥ ৮৩৬ 

নাহ ্থলো নাপি সৃক্ষষ ন দীর্ঘ 

£ নাহং বালে নো! যুবা নাপি বৃদ্ধঃ। 



স্বধেদাস্-সিদ্ান্ত-সারসংগ্রহঃ।... ২৯১ 
নাহং কাণে। নাপি মুকে। ন ষগ্ডঃ 

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহুমস্মি ॥ ৮৩৭ | 
অন্বর। অহং (আমি ) স্থুলঃ (মোট! ) ন (নহি), হুল্্ঃ অপি সেরু, ক্কশও) 

ন (নহি), দীর্ঘঃ (বিস্তৃত) ন (নহি), অহং (আমি) বালঃ (শিগু) 
ন(নছি ),যুবা (তরুণ) নো (নহি), বৃদ্ধঃ অপি (স্থবিরও ) ন(নছি), 
অহং (আমি ) কাণঃ (চক্ষুধিহীন ) ন (নহি), মুকঃ অপি (বোবা, বাক্শক্ি. 
বিহীনও ) ন ( নছি ), বণ্ডঃ (ক্লীব) ন নেহি), সাক্ষী ( উদাসীন ) নিত্যং নেৎ* 
স্বরূপ ) প্রত্যক্ এব (ব্যাপক আত্মাই ) অহম্ ( আমি ) অন্মি (হই )॥ ৮৩৭ 

অনুবাদ । আমি স্থল নহি, সুক্ষ বা দীর্ঘ নহি, বালক, তরুণ কিংব! বৃদ্ধ নছি; 
আমি নেত্রবিহীন, বোবা কিংবা ক্লীৰ নহি, সাক্ষিম্বব্ধপ নিত্য প্রত্যগাআ্মাই 
আমি ॥ ৮৩৭ 

নাম্ম্যাগস্ত। নাপি গন্ভত। ন হস্ত 

নাহ্ং কর্ত। ন প্রযোক্ত। ন বক্তা । 
নাহং ভোক্তা নো স্থখী নৈব ছুঃখী 

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৩৮ 

অন্থয়। অহং (আমি) আগন্তা (আগমনকারী )উন অন্মি (হই না), 

গন্তা অপি (গতিমান্ও) ন (নহি) হস্তা (হননকর্তা)ন (নহি), কর্তা 
( কর্তৃত্ববিশিষ্ট ) ন নেহি), প্রর়োক্তা ( প্রয়োগকর্ত। ) ন ( নহি), বক্ত! ( বক্তৃতা- 
কারী) ন( নহি), অহং (আমি) ভোক্তা (ভোতৃত্ববুক্ত )ন (নছি),ন্থখী 
(ন্থখবিশিষ্ট ) ন (নছি), ছুঃখী এব (হুঃখিতও ) ন (নহি ), সাক্ষী (উদাসীন ) 
নিতাঃ (সদ! বর্তমান) প্রত্যক এব. (পরমাত্মাই ) অহম্ (আমি) জন্মি 
(হই )॥ ৮৩৮ 

অন্থবাদ। আমি কোন স্থান হইতে আসি নাই, কিংবা! গতিমানও নছি। 
হস্তা, কর্তা, প্রযোক্তা, বক্তা, ভোক্তা, সখী বাছঃখী আমি নহি? সাক্ষিগ্ব্ূপ 
নিত্য পরমাস্মাই আমি ॥ ৮৩৮ 

নাহং যোগী নে বিয়োগী ন রাগী 
নাহং ক্রোধী নৈব কামী ন লোভী । 

নাহং বন্ধো নাপি যুক্তে। ন মুক্তঃ ্ 

সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমন্মি ॥ ৮৩৯ 
অন্বয়। অহং (আমি) যোগী ( সমাধিমান্ পুরুষ) ন(নছি), বিজ্বোগী 

( যোগবিহীন পুরুষ ) ন ( নহি ) রাগী ( অগ্ুরাগবান্ পুরুষ ) ন ( নছি) অহং 
(আমি )ক্রোধী (জুদ্ধ) ন(নছি) কামী এব (কামনাবাদ্ও ) ন (নহি) 



ইহ? গর্মাধহান-নিহাক্সা রদ 

লোভী (লোতবুক্ত ) ন( নহি) অঞ ( আমিঃ বন্ধ/€ বন্ধনপুক্জ  ন'( নহি) 
যুক্ত; (কার্যে নিযুক্ত.) ন (নহি) মুক্তঃ (মুক্তিপ্রাণ্ড) ন(নছি) সাক্ষী 
(উদ্দাসীন ) নিতাঃ ( সদা! বিভমান ) প্রত্যক এব (ব্যাপক জ্বাত্মা, পরমীত্মাই ) 
অহম্( আমি ) অন্মি (হই )1 ৮৩৯ 

অন্গবাদ। আমি যোগী নহি কিংবা! বিয়োগীও নছি; আমি রাগী, ক্রোধী, 
কামী, কিংবা লোভীও'নহি; আমি বন্ধ, কোন কার্যে নিযুক্ত কিংবা মুক্ধ নহি; 
সাক্ষিস্বরূপ নিত্য প্রত্যগাত্ম। আমি ॥ ৮৩৯ 

_. নাস্তঃপ্রজ্ঞে। ন বহিঃপ্রজ্ঞকো বা 
- নৈব প্রজ্ঞে৷ নাপি চাপ্রজ্ঞ এষঃ। 

নাহং শ্রোত। নাপি মন্তা ন বোদ্ধা 
সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগেবাহমস্মি ॥ ৮৪০ 

অন্বর়। এষঃ (এই) অহম্ (আমি) অস্তঃগ্রজ্ঞঃ ( অস্তঃসংজাযুক্ত ) ব 
(কিংব1 ) বহিঃ গ্রজ্কঃ ( বছিঃসংজ্ঞাযুক্ত ) ন( নহি) গ্রজ্ঞঃ এৰ (প্ররপ্-জঞান- 
বান্ও ) ন ( নহি ) অপ্রজ্ঞঃ চ (প্রজ্ঞাহীনও ) ন (নহি) শ্রোতা (শ্রবগ-ক্তা ) ন 
(নহি) মন্ত। অপি (মননকর্তাও ) ন(নহি) বোদ্ধা (জ্ঞাতা)ন (নহি) 

সাক্ষী ( উদ্দাসীন ) নিভ্যঃ ( সদ বর্তমান ) প্রত্যক এব (বিভূ আত্মাই ) অহ্ম্ 
অশ্মি (হই )॥ ৮৪৩ 

অন্ধুবাদ। আমি অস্তঃসংজ্ঞাবিশিষ্ট কিংবা বহিঃসংজ্ঞাঘুক্ত নহি ) আমি প্রকৃষ্ট 
জানী বা অজ্ঞ নছি; আমি শ্রোতা, মস্ত। ও বিজ্ঞাতা নহি; সাক্ষিত্বরূপ নিত্য 
প্রতাগাত্বাই আমি ॥ ৮৪০ 

ন মেহস্তি দেহেক্দ্রিযবুদ্ধিফোগো! 

_... ন পুণ্যলেশোহপি ন পাপলেশঃ। 
 ক্ষুধাপিপাসা দিষড়ুর্মিদূরঃ 

সদ! বিমুক্তোহম্মি চিদেব কেবলঃ ৮৪১ 
অবয়। মে (মম) দেহেন্দ্িয়বুদ্ধিযোগঃ (শরীর, ইন্ছ্রিয়সমুহ এবং 

বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ ) ন অন্তি ( নাই ) পুণ্যলেশঃ অপি ( স্থক্কৃতকণাও ) ন ( নাই) 
পাপলেশঃ (ছুক্কতিকণা )ন (নাই) ক্ষুধাপিপাসা দিবর্ভশ্বিদুরঃ (ঘিনি ক্ষধাপিপাদা, 
শোক, মোহ, জর! ও মৃত্যু এই ছয়টি দেহধর্্ম হইতে দুরে অবস্থিত, অর্থাৎ এই 
সমস্ত দেহ্ধন্্ ধাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না) সদা ( সর্ব! ) বিমুক্তঃ (মুক্ত ) 
কেবল; (শুদ্ধ) [পেই] চিৎ এব (জ্ঞামগ্বরূপই ) [ ক্সহং--আমি] অশ্শি 
(হই ).॥ ৮৪১ 
 জন্বাদ। আমার দেহ, ইস্জিক়বর্গ কিংব! বুদ্ধির ' সহিত [ কোনরাপ ] সং 

নাই'। স্বজমাত্রপুণা বা পাপ আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না? ক্ষুথা। পিপাসা, 



শোক; মোহ, জরা“ যৃত্যু এই ছাঃটি' অরীযধ্ হইতে "দুরে অবস্থিত চু, 
জানন্বরপ আত্মাই আমি 1 ৮৪১ । টি 

অপাণিপাদোইহমবাগচক্ষু- 
রপ্রাণ এবাম্ম্যমন। হাবুদ্ধিঃ | 

ব্যোমেব পৃর্ণোহস্মি বিনিম্মলোহস্মি 
সদৈকরূপোহন্মি চিদেব কেবলঃ ॥ ৮৪২ 

অন্বয়। অহং (আমি) অপাণিপাদঃ (হুম্তপদাদিরহছিত ) অবাক্ 
(বাক্শক্তিশৃন্ত ) অচক্ষঃ (চক্ুত্বরশূন্ত ) অপ্রাণঃ এব ( প্রাবরহিতও ) অন্মি (হই) 
ছি ( নিশ্চিত ) অমনাঃ ( মনোরহিত ) অবুদ্ধিঃ ( বুদ্ধিশূন্ত ) ব্যোম (আকাশ) 
ইব (তুল্য ) পূর্ণ; ( পরিপূর্ণস্বরূপ ) অশ্মি ( হই ) বিনির্ধবলঃ( স্বচ্ছ ) অশ্মি (হই) 
সদা! ( সর্বদা! ) একরূপঃ (কৃটস্থ ) কেবলঃ (শুদ্ধ) চিৎ এব (জ্ঞান-ম্বর্ূপই ) 
অন্মি( আছি )1 ৮৪২ : 

অন্থবাদ। আমি হত্ত ও পদ নহি; আমি বাক্য, চক্ষুঃ, প্রাণ, মনঃ ব| বুদ্ধি 
নহি; আমি আকাশের স্তায় বিভু, স্বচ্ছ, সদ! কুটস্থ গুদ্বজ্ঞানম্বরূপে অবস্থিত 
আছি ॥ ৮৪২ ॥ 

ইতি স্বমাত্মানমবেক্ষমাণঃ 
প্রতীতদৃশ্ঠং প্রবিলাপয়ন্ সদ।। 

জাতি বিদ্বান বিপরীতভাবং 

স্বাভাবিকং ভ্রান্তিবশাৎ প্রতীতম্ ॥ ৮৪৩ 
অন্বয়। ইতি ( এইরূপে- পূর্বোক্ত প্রকারে) স্বং (ন্বকীর) আত্মানম্ 

(আ'্মাকে ) অবেক্ষমাণঃ ( দর্শনিকারী ) বিদ্বান (পণ্ডিত) সদা ( সর্ব! ) 
প্রতীতদৃষ্তং (অনুভূত ঘটপটাদি দৃশ্তবস্ত ) প্রধিলাপয়ন্ (নূর করিয়া, কারণে 
অন্তর্লান করিয়! ) ত্রাস্তিবশাৎ (ভ্রম প্রযুক্ত ) প্রতীতং ( অন্থভূত ) স্বাভাবিকং 
(আবিষ্ঠক, অবিভ্ভাকল্লিত ) বিপরীততাবৎ ( বিরুদ্ধভাব ) জহাতি (ত্যাগ 
করেন )1 ৮৪৩ 

অনুবাদ। বিদ্বান পূর্বোক্ত প্রকারে স্বকীয় আত্মাকে দর্শন করিয়া সতত 
অনুভূত খটপটাদি মৃতকে কারণে অস্তলান করিয়া! ভ্রযবশতঃ অন্গুতৃত স্বাভাবিক 
বিপরীতভাব (দেহাঙ্দিতে আত্মবুদ্ধি) কে পরিত্যাগ করেন ॥ ৮৪৩ ॥ 

বিপরীতাত্মতাস্ফুর্ভিরেব মুক্তিরিতীর্য্যতে । 
সদা! সমাহিতস্থৈব সৈষ সিধ্যতি নান্তাথা ॥ ৮৪৪ 

অন্বয়। বিপদ্বীত্বাত্মাশ্ফৃর্তিঃ এব '( বিপরীতরূপে আত্মার অপ্রকাশ অর্থাৎ 
দেহ ইঞ্জিয় প্রভৃতিতে আত্ত্ুদ্ধি ' না ছওয়াই ) মু্ি্' (মোক্ষ )ইতি (ইহা) 
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ঈর্ঘতে ( কথিত হয় )) বা (সর্বদা) সমাহিতন্ড এব ( সমাধিমান্ পুরুষেরই ) 
এব! ( এই মুক্তি ) সিধ্াযতি € সিদ্ধ হয় ), অন্ভধা ন( অন্ত প্রকায়ে হয় ন1) 8৮৪৪ 

অনুবাদ। পঙ্ডিতগণ দেহ ইন্দ্রিয় প্রসৃতিতে আত্মন্ববুদ্ধি না হওয়াকেই মুক্তি 
বলিয়া থাকেন, সর্ধগ! সমাধিমান্ পুরুষের মুক্তি ঘটিয়া থাকে, অন্জগ্রফারে 
হয় না। ৮৪৪ 

ন বেষভাষাভিরমুষ্য মুক্তি- 

ধাকেবলাখগুচিদাত্বন। স্থিতিঃ। 

তৎসিদ্ধয়ে স্বাত্বনি সর্ববদ] স্থিতে। 

জহ্যাদহস্তাং মমতামুপাধো ॥ ৮৪৫ 
, অন্বর। অসুষ্য (এই পুরুষের) বেষভাষাভিঃ (ভৃষা ও ভাষা দ্বারা) 

মুক্তিঃ (মোক্ষ )ন (হয়না) যা (যাহা) কেবলাখওচিদাত্মনা! ( শুদ্ধ অথণ্ড-.. 
একরূপ--ঠৈতন্তরূপে ) স্থিতিঃ (বিদ্যমানতা ) [ এব--ই, যুক্তিঃ--মোক্ষ ] 
তৎসিদ্ধয়ে (মুক্তিলাভের নিমিজ ) গ্বাত্মনি ( শ্বশ্বব্ধপে ) সর্বদ1 (সকল সময়) 

স্থিতঃ ( অবস্থিত পুরুষ) অহস্তাং (আমি স্কুল ইত্যাদি অহংভাব ) মমতাং 
(আমার দেহ ইত্যাদি মমত্ব) [এইরূপ] উপাধো ( উপাধিধয়কে ) জন্বাৎ 
(ত্যাগ করিবে )। ৮৪৫ 

অন্বাদ। বেশ (মুমুক্কর পরিচ্ছদ ) ও ভাষা! (যুমুক্ষুর হায় কথা) দ্বারা 
সুক্তিলাত হয় না; শুদ্ধ অখণ্ড জ্ঞানন্বরূপ আত্মাতে অবস্থান করাকে মুক্তি বলে। 
পণ্ডিত ব্যক্তি সুক্তিলাতের নিমিত্ত সর্ব! আত্মন্বরূপে অবস্থিত থাকিয় অহস্তা ও 

'অমতাকে বর্জন করিবেন ॥ ৮৪৫ ॥ 

্বাত্মতত্বং সমালম্্য কুর্ধ্যাৎ প্রকৃতিনাশনয্ । 
তেনৈব মুক্তো৷ ভবতি নান্যথা কণ্মকোটিভিঃ ॥ ৮৪৬ 

অন্য়। শ্বাত্মতত্বং ( আত্মার বথার্থভ্বরূপকে ) সমালখ্য ( আশ্রয় করিয়া ) 
প্রকতিনাশনং (অ্ঞান-বিনাশ) কুর্ধযাৎ ( করিবেন ), তেন এব (তাহার দ্বারা- 
অজ্ঞানের নাশ দ্বারাই ) মুক্তঃ (মুক্তিযুক্ত ) ভতবতি ( হন ) অন্তথ! ( অন্তপ্রকারে ) 
কর্মকোটিভিঃ (কোটি কোটি কর্ধের অন্থ্ঠান দ্বার! ) ন (হয় না)। ৮৪৬ 

অন্থবাদ। [মানব ] আত্মার যথার্থ স্বরূপ অবলম্বন করিনা! ( অবগত হইয়1) 
অবিদ্যার বিনাশসাধন করিবেন। একমাত্র আত্ম-্ঞান দ্বার! মুক্তি হয়; তত্তির 
কোটি কোটি কর্মের অনুষ্ঠানের দ্বার! মুক্কি হয় না ৮৪৬ 

জ্ঞাত্ব। দেবং সর্ববপাশাপহানিঃ 

ক্ষীণৈঃ ক্রেশৈর্ন্মমৃত্যুপ্রহানিঃ 



গর্ববেদাস্ত-নিদ্ধান্ত'সারসংগ্রহঃ। ২৯৫ 

ইত্যেবৈষা বৈদিক বাগৃত্রবীতি 
ক্লেশক্ষত্যাং জন্মৃত্যুপ্রহানিম্ ॥ ৮৪৭ 

অন্থয় । দেবং (ক্রদ্ধকে ) জ্ঞান্বা (জানিয়া) সর্বপাশাপহানিঃ (সমস্ত 
বন্ধননাশ হয় ) ক্লেশৈঃ (অবিদ্যা, অশ্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ এই পাঁচটি 
ক্লেশ) ক্ষীপৈঃ (ক্ষয় প্রাপ্ত হেতু) জন্মমৃত্যু প্রহানিঃ (উৎপত্তি ও মরণের 
অভাব) [হয় ] ইতি এব (এইরূপই ) বৈদ্গিকী (বেদসম্বদ্ধিনী ) বাক (বাকা, 
শ্রুতি ) ক্লেশক্ষত্যাৎ ( রেশক্ষর় হইলে ) জম্মমৃত্যু প্রহানিং ( জম্ম ও মরণের নাশ ) 
ব্রবীতি ( বলিয়া থাকেন ॥ ৮৪৭ 

অন্তবাদ। ব্রহ্ষকে জানিয় সমস্ত বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়, অবিদ্যা, অন্মিতা, 

রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ_-এই পাচটি ক্রেণ ক্ষয়-প্রাপ্তড হইলে উৎপত্তি ও বিনাশ 
থাকে না--এইক্প শ্রুতি, ক্লেখক্ষয় হইলে, জন্ম ও মৃত্যুর অভাব হয়,--ইছাই 
বলিয়া! থাকেন ॥ ৮৪৭ 

ভূয়ো৷ জন্মাছ্াপ্রসক্তিবিমুক্তিঃ 
ক্লেশক্ষত্যাং ভাতি জন্মাগ্ভভাবঃ। 

ক্লেশক্ষত্য। হেতুরাক্ৈক নিষ্ঠা 
তম্মাৎ কার্য্যা হ্যাত্মুনিষ্ঠা মুযুক্ষোঠ ॥ ৮৪৮ 

অন্থয়। ভূয়ঃ ( পুনর্বার ) জল্মাছা প্রসক্কিঃ ( জন্মনাশ প্রসৃতির অপ্রাপ্তি) 
বিমুক্তিঃ (মুক্তি, মোক্ষ ) ক্লেশক্ষত্যাৎ ( অবিস্তাদি ফ্লেশ-পঞ্চকের ক্ষয় হইলে) 
জন্মাহ্যভাবঃ (জন্ম প্রভৃতির অভাব) ভাতি (প্রকাশ পায়) আতম্মৈকনিষ্ঠা 
(একমাত্র আত্ম্ঞানপরায়ণতা ) ক্রেশক্ষত্যাঃ ( কেশনাশের ) হেতুঃ ("কারণ ) 
তন্মাৎ ( সেইজজ্ত ) মুমুক্ষোঃ ( মুক্তিকান ব্যক্তির ) আত্মনিষ্ঠা ( আত্মপরায়ণত ) 

কাধ্যা (কর্তব্য) ছি ( নিশ্চিত )॥৮৪৮ 
অনুবাদ । পুনর্বার জম্ম, বিনাশ প্রভৃতির অপ্রাপ্তিকে মোক্ষ বলা যায়। 

অবিদ্যাদি ক্লেশের ক্ষয় হইলে জন্ম ও বিনাশ আর থাকে না। একমাত্র আত্ম 
স্বরূপে অবস্থিতি ক্লেশক্ষয়ের কারণ; অতএব মুমুক্ষু পুরুষের আত্মনিষ্ঠ হওয়া 
একান্ত কর্তবা ॥ ৮৪৮ 

রেশাঃ স্থ্যর্বাসনা এব জস্তোর্জন্মাদিকারণমূ । 
জ্ঞাননিষ্ঠাগ্রিন! দাহে তাসাং নো৷ জন্মহেতুতা ॥ ৮৪৯ 

অস্বয়। বাঁসনাঃ এব ( সংস্কারগুলিই ) র্েশাঃ (ক্লেশ এই সংজ্ঞাবুক্ত ) 
জন্তোঃ (প্রাণীর) জন্মা্গিকারণম্ ( জন্ম, নাশের হেতু) জ্থাঃ (হয়), জ্ঞান- 
নিষ্টাপ্সিনা (জ্ঞানের পরাকাষ্ঠানূপ অগ্মি বার! ) ভাদাং (সেই বালনালমূহের ) দাছে 
(দাহ হইলে) জন্মহেতৃত1 ( জন্ম কারণত! ) নো [ন--তিষ্ঠতি] (থাকে না )1৮৪৯ 

অনথবাদ। বালনা-( সংস্কার ).কে ক্লেশ বল! বায়? তাহাই প্রাশিগণের 
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 জনমৃতার হেতু হইয়া! থাকে । । জানের, উৎকর্দজিপ: জঙ্গি দ্বার]. রাসনা সকল দগ্ধ 
হইলে, তাহার! কিরূপে জন্মের কারণ হইবে 11 ৮৪৯ 

.বীজান্গ্রিপ্র্প্ধানি ন রোহস্তি যথা পুনঃ | 

জ্ঞানদপ্ধৈস্ত ক্রেশৈর্নাত্ম। সংপদ্যাতে পুনঃ ॥ ৮৫০ 
»+অন্বর। . বীজানি ( বীজনমূহ ) অগ্রিগ্র্ঞ্জানি (আগুনের দ্বারারগ্ধ) 
[ সস্তি-্হইলে ] যথা (যেমন ) পুনঃ (আবার ) নরোহস্তি ( দ্মন্কুরিড় হয় না), 
তথ! ( সেইব্প ) জ্ঞানদদ্ধৈঃ (জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ) ক্েশৈঃ € বাসনাসমূহ কর্তৃক ) 
পুনঃ (আবার) আত্মা ত্বন্বরূপ ) ন সংপগ্ভতে (প্রাণ্ত হয় ন1)॥ ৮৫ 

অন্ুবাদ। যেমন বীঞ্জ সমুদায় অগ্নি স্বার1 দগ্ধ হইলে আর অনুর উৎপাদন 
করে না, সেইরূপ রেশরাশি জ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইলে আবার স্বগ্বরূপ প্রাণ্ত 
হয় না ॥ ৮৫০ 

তস্মা্মুমুক্ষোঃ কর্তব্যা। জ্ঞাননিষ্ঠা প্রযত্বতঃ | 

নিঃশ্রুদাদ্রদীছএন্ত বিপরীতনিবৃত্তয়ে ॥ ৮৫১ 

অন্থয়। তশ্মাৎ (সেইজন্ত ) মুমুক্ষোঃ (মুক্তিকাম' পুরুষের ) নিঃশেষ" 
বাপনাক্ষতো ( নিঃশেষরূপে র্েশহানির নিমিত্ত ) বিপরীতনিবৃত্তয়ে ( দেহ, 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিপরীত ভাবনা! নাশের নিমিত্ত) প্রবত্বতঃ 
( বত্ব-সহকারে ) জ্ঞাননিষ্ঠ! (জানোতকর্ষ ) কর্তবা। (সম্পাদন করিবে )॥ ৮৫১ 

অন্থবাদ। সেই কারণে মুমুক্ষু পুরুষ নিঃশেষরূপে বাসনা-হানির নিমিত্ত এবং 
দেহ, ইন্জিয় প্রভৃতি অনাস্মবস্ততে আত্মবুদ্ধিক্ূপ বিপরীত ভাবন! নিবৃত্তির নিমিত্ত 
বনত্বসহকারে জানের উৎকর্ষ সম্পাদন করিবেন ॥ ৮৫১ 

জ্ঞাননিষ্ঠায়াং কর্মানুপযোগঃ। ॥ 
জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপরন্য নৈব কর্ম্মোপযুজ্যতে। 

কর্মণো জ্ঞাননিষ্ঠীয়া ন বিদ্যতে সহ স্থিতিঃ ॥ ৮৫২ 
অন্বর। জ্ঞাননিষ্টাতৎপরশ্ত (জ্ঞানের উৎকর্ষ এবং জ্ঞানে তৎপর ব্যক্তির ) 

কর্ম (ক্রিয়া) ন উপযুজ্যতে এৰ (উপযোগী হয়ই ন1); কর্দণঃ (কর্খের ) 
[ ৮৮-এবং ] জঞাননিষ্ঠায়াঃ (জ্ঞানোৎকর্ধের ) সহ ( একব্র) স্থিতিঃ ( অবস্থান ) 
ন রিভতে (হইতে পায়ে না) ॥ ৮৫২ 

প্রবাদ । জানোৎকর্ষ-পরারণ.. পুরুষের কর্ধ উপযোগী, নছে।- কর্ম এবং 
বানলিউ। কগনই একঝ অবস্থান, করিতে পারে ন! 8৮৫২ 
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পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ তয়োডিন্নস্বভাবয়োঃ। 
কর্তৃত্বভাবনাপুর্ববং কন জ্ঞানং বিলক্ষণম্ ॥ ৮৫৩ 

অন্বয়। ভিক্নন্বভাবয়োঃ (বিরুদ্বস্বভাব) তয়োঃ (কর্ম ও জ্ঞানের) 
পরস্পরবিরুদ্ধত্বাৎ (€ অন্যোন্ত-বৈপরীত্যহেতু ) [ সহস্থিতিঃ--একক্রাবস্থান, ন 
সিধ্যতি--সিদ্ধ হয় না ], কম্ম (ক্রিয়া!) কর্তৃত্বভাবনাপূর্বং (আমি কর্তা এইরূপ 
ভাবনাবিশিষ্ট ), জ্ঞানং ( বোধ ) বিলক্ষণম্ (কর্মের বিপরীত ) ॥ ৮৫৩ 

অনুবাদ । কর্ম ও জ্ঞান ভিন্নম্বভাব, সুতরাং তাহাদের পরস্পর বিরোধ 
থাকায়, সহাবস্থান হইতে পারে না। কারণ, কম্খ কর্তৃত্বভাবনাযুক্ত, জ্ঞান তাহার 
বিপরীত (€ কর্তৃত্বাদিভাবনার উচ্ছেদক )॥ ৮৫৩ 

দেহাত্মবুদ্ধে্ব্বচ্ছিত্ৈ জ্ঞানং কর্ম বিবৃদ্ধয়ে । 
অজ্ঞানমুলকং কণ্ম্ম জ্ঞানং ভূভয়নীশকম্ ॥ ৮৫৪ 

অন্বয়। , জ্ঞানং (বোধ ) দেহাত্মবুদ্ধেঃ (শরীরে আত্মত্বজ্ঞানের ) বিচ্ছিত্্যে 
( নাশের নিমিত্ত ) কর্ম্ম ( যজ্ঞাদিক্রিয়। ) বিবৃদ্ধয়ে ( দেহাদিতে আত্মত্ববুদ্ধির বুদ্ধির 
নিমিত্ত) [ হইয়া থাকে ]; কর্ম (বজ্ঞাদি ক্রিয়া) অন্ঞানমূলকং ( অজ্ঞানসস্ৃত ), 
তু কিন্তু) জঞানং (বোধ) উভয়নাঁশকম্ (অজ্ঞান ও তজ্জনিত কর্ণের 

বিনাশক )॥ ৮৫৪ | 
অন্থবাদ্দ। [জ্ঞান ও কর্ম কেন একত্র অবস্থান করিতে পারে না, তাহ 

প্রদশিত হইতেছে 1--জ্ঞান দেহে আত্মবুদ্ধির বিচ্ছেদের হেতু, এবং কর্ম দেহাদিতে 
আত্মবুদ্ধির বৃদ্ধির কারণ হইয়! থাকে ; [যেক্কেতু ] কর্মের কারণ অজ্ঞান; 
কিন্ত জান, অজ্ঞান ও তজ্জমিত কর্দবেরও নাশক ॥ ৮৫৪ 

জ্ঞানেন কম্্নণে। যোগ? কথং সিধ্যতি বৈরিণ। | 

সহযোগে! ন ঘটতে যথ। তিমিরতেজসোঃ ॥ ৮৫৫ 
অন্বয়। বৈরিণ| (শত্রু )জ্ঞানেন ত্ঞোনের সহিত) কর্ণ; ( কর্ধের ) 

যোগঃ (সম্বন্ধ) কথৎ (কিরূপে) সিধ্যতি (সিদ্ধ হয়), যথা (যেমন) 
তিমিরতেজযোঃ (অন্ধকার ও আলোকের ) সহষোগঃ ( একত্্মিলন ) ন ঘটতে 
(সম্ভব হয় না) ॥ ৮৫৫ 

অনুবাদ। যেমন অন্ধকার ও আলোক [নিত্য-বিরোধী বলিয়া] একত্র 
অবস্থান করিতে পারে না, সেইনপ--জ্ঞান, কর্মের শত্রু বলিয়া উভয়ে সন্বস্ধ 
সন্ভব নহে ॥ ৮৫৫ 

নিমেষোনম্মেষয়োর্বাপি তখৈব জ্ঞানকর্্মণোঃ | 
প্রতীচীং পশ্যতঃ পুংসঃ কুতঃ প্রাচীবিলোকনম্। 
প্রত্যক্প্রব্ণচিত্ন্ত' কুতঃ কর্শৃণি যোগ্যতা ॥ ৮৫৬ 

৩৮ 
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অবয়। বা অপি (অথব1) [যথাধেমন ] নিমেফোন্মেষয়োঃ (চক্ষুর 
নিমীলন ও উন্মীলনের ) তথা এব (সেইরূপই) জ্ঞানকর্মণোঃ (জ্ঞান ও কর্মের) 

[ সহযোগঃ--সন্বন্ধ, ন ঘটতে- সম্ভব হয় না]) প্রতীচীং ( পশ্চিমদিক্ ) পশ্ঠতঃ 
(অবলোকনকারী ) পুংসঃ ( পুরুষের ) প্রাচীবিলোকনং ( পূর্ববদিগ দর্শন ) কুতঃ 
(কোথায় ), প্রত্যক্প্রধণচিত্তস্ত (আত্মার প্রতি ধাহার মনঃ উন্মুখ হইয়াছে, 
তাহার ) কর্মণি (কর্মে) যোগ্যতা (ওচিত্য ) কুতঃ (কোথায় )?॥ ৮৫৩ 

অন্গুবাদ। অথবা! যেমন চক্ষুর নিমীলন ও উন্মীলনের এককালে 
সম্বন্ধ নাই, সেইরূপ জ্ঞান ও কর্মের সহাবস্থান হইতে পারে না। যে পশ্চিম 
দিক্ দর্শন করে, তাহার পূর্বদিক্ দর্শন কিরূপে সম্ভব হয়? যাহার চিত ব্রহ্গে 
প্রবণ € উদ্বুখ ) হইয়াছে, তাহার আবার কর্দঘ্দে যোগ্যত কোথায় ? ॥ ৮৫৬ 

জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতস্ত ভিক্ষো- 
নৈবাবকাশোহস্তি হি কর্্মতন্ত্রে । 

তদেব কর্মান্য তদেব সন্ধ্যা 

তদেব সর্ববং ন ততোহন্যদস্তি ॥ ৮৫৭ 
অন্বয় । জ্ঞানৈকনিষ্ঠানিরতন্ত ( একমাত্র জ্ঞানোতকর্ষে নিযুক্ত ) ভিক্ষোঃ 

( সঙ্লযাসীর ) কর্মতস্ত্রে (কর্মের অধীন বিষয়ে অথবা শাস্ত্রে) অবকাশঃ (অব- 
সর) ন অস্তি এব (নাই)হি (নিশ্চিত), অস্ত (এই--পুরুষের ) ৩ৎ এব 
(সেই জ্ঞানই ) কর্ম (কর্তব্য কার্য), তৎ এব (জ্ঞানই) সন্ধ্যা (সম্যক্ 
ধ্যান), তৎ এব (জ্ঞানই) সর্বৎ (সমস্ত), ততঃ (জ্ঞান অপেক্ষা) অন্তৎ 
(আর) ন অন্তি( নাই )॥ ৮৫৭ 

অন্থবাদ। জ্ঞানোতৎকর্ষ-পরায়ণ সন্যাসীর কর্মশান্ত্রে অবসর নাই; তাহার 
জ্ঞানই কর্ন, জ্ঞানই সন্ধ্যা, জ্ঞানই সমস্ত; তদতিরিক্ত অন্ধ কিছুই নাই ॥ ৮৫৭ 

বুদ্ধিকল্সিতমালিন্ক্ষা্মনং স্নানমাত্মনঃ | 

তেনৈব শুদ্ধিরেতস্য ন মুদা ন জলেন চ ॥ ৮৫৮ 
অন্থয়। বুদ্ধিকল্লিতমালিগ্তক্ষালনৎ (বুদ্ধি দ্বারা আরোপিত আত্মার মলিনতা 

ধাবন ) আত্মনঃ (আত্মার ) নং (ন্নান ); তেন এব (তাহা দ্বারাই ) এতন্ত 
(এই পুরুষের, আত্মার ) শুদ্ধি (বেস্ুদ্ধত] ১, মুদ! মেত্তিক! দ্বারা) ন( নহে), 
জলেন চ (জলঘ্বারাও ) ন(€( নহে )॥ ৮৫৮ 

অন্থবাদ। বুদ্ধি দ্বার! কল্পিত মলিনতার প্রক্ষালনকে আত্মার দ্নান কছে। 
তাহ দ্বারা আত্মার বিশুদ্ধত1 সম্পাদিত হয়, মৃত্তিকা কিংবা! জলের দ্বার! হয় 
না॥ ৮৫৮ ও 

স্স্বরূপে মনংস্থানমনুষ্ঠানং তদিষ্যতে | 

করণত্রয়সাধ্যং যত তন্ম ষ। তদসত্যতঃ ॥ ৮৫৯ 
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অন্থয়। শ্ব্বপ্ূপে ( নিজদ্বরূপে ) যৎ (যে) মনঃগ্কানং (মনের স্থিতি ১ 
তৎ (তাহ!) অনুষ্ঠানম্ (আচরণ) ইযাতে (কথিত হয়), যত (যাহা) 
করপত্রয়সাধ্যৎ (জ্ঞানেন্ত্িয়, কর্শেন্দ্রির ও মনঃ দ্বারা নিষ্পান্ত ) তদসভাতঃ 
( তাহার অসত্যত্ববশতঃ ) তত (তাহ!) মুয| ( মিথ্যা )॥ ৮৫৯ 

অন্ুবাদ। পণ্ডিতের স্বস্বরূপে (নিজের যথার্থস্বরূপে) মনের স্থিতিকে 
অনুষ্ঠান বলিয়া! থাকেন। যাহ! জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্দেন্রিয় ও মনঃ দ্বার! নিষ্পাদদিত হয়, 
তাহ! সত্য নহে? স্থতরাং মিথ্যা ॥ ৮৫৯ 

বিনিষিধ্যাখিলং দৃশ্যং স্বত্বরূপেণ য। স্থিতিঃ |. 
সা সন্ধ্যা তদনুষ্ঠানং তন্দানং তদ্ধি ভোৌজনমূ ॥ ৮৬০ 

অন্বয়। অখিলং (সমস্ত) দৃশ্তং (ঘটপটাদি বস্তু) বিনিষিধ্য (নিষেধ করিয়া) 
স্বস্ববূপেণ (নিজরূপে) যা (যে) স্থিতিঃ (প্রতিষ্ঠা), সা (সেই) সন্ধ্যা 
(সম্যক ধ্যান), তৎ (তাহাই ) অনুষ্ঠানং ( অনুষ্ঠান ), তৎ (তাহা) দানং 
(দান ), তত (তাহা ) ভোজনৎ €( আহার ) হি (নিশ্চিত )॥ ৮৬০ 

অন্থবাদ। যাবতীয় দৃশ্ঠ পদার্থকে প্রতিষেধ করিয়! শ্বকীয়স্বূপে অব- 
স্কানকে সন্ধ্যা বলে; তাহাই অনুষ্ঠান, তাহাই দ্রান এবং তাহাকেই আহার 
বল যায় ॥ ৮৬৩০ 

বিজ্ঞাতপরমার্থানাং শুদ্ধনত্বাত্বনাং সতাম্। 
যতীনাং কিমনুষ্ঠানং স্বানুসন্িং বিনা পরমূ ॥ ৮৬১ 

অন্ব। বিজ্ঞাতপরমার্থানাং (যাহারা ব্রহ্মরূপ পরমত্তত্ব অবগত হইয়াছেন 

তাদৃশ ) শুদ্ধনত্বাত্মনাং ( বিশুদ্ধসত্বচেতা ) সতাৎ (সাধু) যতীনাৎ (েন্নযানিগণের) 
স্বানুসন্ধিং ( আত্মানুসন্ধান ) বিনা (ব্যতীত ) অপরৎ (অন্য) কিম্(কি) 

অনুষ্ঠানম্ (আচরণ ) [ অন্তি-_-আছে ]?॥ ৮৬১ 

অন্থবাদ। যাহার! পরমপদার্থ অবগত হইয়াছেন, বাহাদের চিত্ত বিশুদ্ধসত্ব- 
গুণে পূর্ণ, এবংবিধ সাধু সঙ্গ্যাসিগণের আত্মানুন্ধান ব্যতিরেকে অন্ত কি অনুষ্টান 
থাকিতে পারে ? ॥ ৮৬১ 

তস্মাৎ ক্রিয়াস্তরং ত্যক্ত। জ্ঞাননিষ্ঠাপরো৷ যতিঃ। 
তদাত্মনিষ্ঠয়া তিষ্ঠেমিশ্চলভ্তৎপরায়ণঃ ॥ ৮৬২ 

অনস্ন। তশ্মাৎ ( অতএব ) ক্রিয়াস্তরং ( অন্তক্রিয়াকে ) ত্যক্কা ( পরিত্যাগ 
করিয়।) জ্ঞাননিষ্ঠাপরঃ (জ্ঞানোৎকর্ষ-পরারণ ) যতিঃ (সন্গ্যাসী ) সদা ( সর্ধবদ৷ ) 
আত্মনিষ্টয়। ( আত্মতৎপরত্ববশতঃ ) নিশ্চলঃ (স্থির ) তৎপরাদ্নণঃ (আত্মপরায়ণ ) 
[ সন্স্হইর় 1 ] ) তিষ্ঠেৎ (থাকিবে )॥ ৮৬২ 

অনুবাদ। তজ্জন্ত জ্ঞাননিষ্ঠাপরায়ণ সন্ন্যাসী অন্ত ক্রিয়া] পরিত্যাগ করিয়! 
সর্বদা! আত্মোৎকর্ষ দ্বার! স্থির ও আত্মপরাম্নণ হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ৮৬২ 



৩৮৬. ূ সর্মবেণ-সিডাক্-সারসংগ্রহঃ । 

কর্তব্যং স্বোচিতং"কর্তণ যোগমারোচু,মিচ্ছতা। 
আরোহণং কুর্ববতস্ত কর্ম নারোহণং মতম্ ॥ ৮৬৩ 

অন্ব়। যোগং (:সমাধিকে) আরোচ,ম (আরোহণ করিতে) ইচ্ছত! 
( অভিলাষী পুরুষ কর্তৃক) ম্বোচিতং (নিজের উচিত ) কর্ন (কার্য) কর্তব্য 
(অনুষ্ঠান কর! উচিত )। তু (কিন্তু) আরোহণৎ কুর্বতঃ (যোগে আরোহণ- 
কারীর) কর্ম (ক্রিয়া) আরোহণং (আরোহণ করা) ন মতম্ (অভিমত 
নহে )॥ ৮৬৩ 

অন্গবাদ। যিনি যোগে আরোহণ করিতে ইচ্ছা! করিয়াছেন, তাহার নিজের 
উচিত কার্ধা কর! কর্তব্য) যিনি যোগে আনঢ়, তাছার আর কর্দানষ্ঠান করা 
উচিত নহে ॥ ৮৬৩ 

যোগং সমারোহতি যো মুমুক্ষুঃ 

ক্রিয্ান্তরং তন্ত ন যুক্তমীষত। 

ক্রিয়াস্তরাসক্তমনাঃ পতত্যসৌ 
তালদ্রুমারোহণকর্তৃবদ্ গ্ুবমূ ॥ ৮৬৪ 

অধযয়। যঃ(যে)মুমুক্ষুঃ (মোক্ষেচ্ছু পুরুষ ) যোগং ( সমাধি ) সমারো- 
হতি (আরোহণ করেন ), তন্ত (তাহার ) ঈষৎ (অল্প) ক্রিয়ান্তরং ( বজ্ঞাদি 
কর্ম) নযুক্তম্ ( উচিত নহে); অসৌ (এ) ক্রিয়াস্তরাসক্তমনাঃ (ক্রিয়্াতে 
আরক্তচিত্ত ) [ পুরুষঃ--পুরুষ ] তালদ্রমারোহণকর্তৃবৎ ( তালবুক্ষে আরোহণ- 
কারী পুরুষের মত ) গ্রবং ( নিশ্চিত ) পততি ( পতিত হয় )॥ ৮৬৪ 

অন্গবাদ। যে ষুমুক্ষু পুরুষ যোগে সমারূট, তাহার অল্পও যজ্ঞাদি ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান কর! উচিত নহে; ভিন্ন ভিন্ন কর্ণে আসক্তচিত্ত এ পুরুষ তালবৃক্ষে 
আরোহণকর্তীর স্তায় পতিত হয় ॥ ৮৬৪ | 

যোগার্টুস্ত সিদ্ধস্ কৃতকৃত্যস্ত ধামতঃ | 

নাস্ত্েব হি বহিদু্টিঃ কা কথা তত্র কর্মণামূ্॥ 
দৃশ্যান্ুবিদ্ধঃ কথিতঃ সমাধিঃ সবিকল্পকঃ ॥ ৮৬৫ 

অহয়। যোগান্ধটন্ত (সমাধিতে সমারঢ় ) দিদ্ধন্ত (ধিনি সিদ্ধি লাঁভ 
করিয়াছেন, তাছার ) কৃতরুত্যন্ত (যিনি সমন্ত কার্ধ্য সম্পাদন করিয়াছেন, 

তাহার) ধীমতঃ (বুদ্ধিমানের ) বহিদৃর্টিঃ (বাহিরে দর্শন) নান্ত্যেব ( নিশ্চন্নই 
নাই ) হি (নিশ্চিত ), তত্র (তাহাতে ) কর্ধণাৎ ( কর্মসমুহের ) কা (কি) 
কথা (বার্থা) ? দৃশ্তান্ুবিষঃ ( দৃশ্য-সংবদ্ধ ) সমাঁধিঃ (যোগ ) সবিকল্পকঃ 
(বিকল্প বলিয়! ) কথিতঃ ( উক্ত হইয়া থাকে )॥ ৮৬৫ 

অন্তবাদ। যোগে সমান্ধঢ, দিদ্ধ, কৃতার্থ, বুদ্ধিমান্ পুরুষের ঝাহবিষয়ে সংজা 



স্বাবেদাতত- সিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রহঃ। ৩ 

নাই, কর্ণের কথা দূরে থাকুক) তৃগুপদার্থ-সন্বদ্ধ লমাধিকে সবিকষ্প সমাধি 
বল! যায় ॥ ৮৬৫ 

শুদ্ধোহহং বুদ্ধোহহং প্রত্যগ্রপেণ নিত্যসিদ্ধোহহমূ। 

শান্তোইহমনস্তোহহং সততপরানন্দসিন্ধুরেবাহমূ ॥ ৮৬৬ 
অন্বয়। অহং( আমি ) শুদ্ধঃ (কেবল; গুণসঙ্গরহছিত ), অহং (আমি) 

বৃদ্ধঃ (জ্ঞানস্বরূপ ১, প্রতাগুপেণ ( আত্মন্বরূপে ) অহুং (আমি) লিতানিদ্ধঃ 
(সদা সিদ্ধন্বরূপ ), অহং (আমি) শাস্তঃ (নিশ্মল ), অহম্ (আমি) অনস্তঃ 
(ব্যাপক ), অহং ( আমি ) নততপরানন্দসিন্ুঃ এব ( সর্বদা পরমানন্দ- সাগরই ) 
[ অন্মিম্হই ] ॥ ৮৬৬ 

অন্ভুবাদ। আমি শুদ্ধ, আমি জ্ঞানম্বরূপ, আমি আত্মস্বরূপে মিত্যসিদ, 
আমি শান্ত, আমি ব্যাপক, আমিই সর্বদা পরমানন্দসাগর [যোগীর এইরূপ 
জ্ঞান উৎপন্ন হইয়! থাকে ] 0 ৮৬৬ 

আদ্যোহহমনাদ্যোহহং বাঙ্মনস! সাধ্যবস্তমাত্রোহহম্। 

নিগমবচোঁবেদ্যোহহমনবদ্যাখগুবোধরূপোহহম্ ॥ ৮৬৭ 
অন্বয়। অহ্ম্ (আমি) আন্তঃ (সকলের প্রথম ) অহম্ (আমি ) অনাস্তঃ 

(অনাদি, আদিশৃন্ত ) অহং (আমি ) বাঙমনস! (বাক্য ও মনের দ্বার!) সাধ্য- 
বস্তমাত্রঃ (নিম্পাদনীয় পদার্থমাত্র ) অহং (আমি) নিগমবচোবেস্কঃ (বেদবাক্য 
দ্বারা জয় ) অহম্ (আমি) অনবস্ভাথগুবোধরূপঃ ( অনিন্দনীয় অথগুজ্ঞান- 
স্বরূপ ) ॥ ৮৬৭ 

অনুবাদ। [ সমাহিতচিত্ত যোগীর যেরপ অবস্থ! হয়, তাহাই বর্ণিত হুই- 
তেছে--] আমি সকলের আদি, আমি অনাদি, আমি বিশুদ্ধ বাক্য ও মনঃ 
স্বার লভ্য পদার্থ, আমি শ্রুতিব্চন দ্বার! জ্ঞের এবং আমিই অনিননীয় অথগ্ড 
জানন্বরূপ ॥ ৮৬৭ 

বিদ্দিতাবিদিতান্যোহহং মায়াতগকাধ্যলেশশুন্যোহ্হম্। 

কেবলদৃগাত্মকোহহং সংবিন্মাত্রঃ নকৃদ্বিভীতোইহম্ ॥ ৮৬৮ 

অন্বয়। অহম্ (আমি) বিদিতাবিপিিতান্তঃ (বিদিত ও অবিদদিত হইতে 
ভিন্ন ) অহং ( আমি ) মায়াতৎকার্যযলেশশৃন্তঃ (মায়া এবং মায়ার কার্য্যসম্পর্ক- 
রহিত ) অহং ( আমি ) কেবলদৃগাত্মকঃ ( কেবল দ্রুশ্বরূপ ) সংবিল্সাব্রঃ (জান: 
রূপ ) অহং ( আমি ) সকৃদবিভাতঃ ( একরূপে প্রকাশশীল ) ॥ ৮৬৮ 

অন্থবাদ। আমি বিদিত ও অবিদ্িত হইতে ভিন্ন, আমি মায়া ও মায়ার 
কারধ্যের লেশমান্্র রহিত, আমি কেবল উদাসীনগ্বরূপ এবং জ্ঞানরূপ, আমি 
একরপে প্রকাশমান ॥ ৮৬৮ 



৩০২ সর্ধবেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ | 

অপরোহহমনপরোহহং বহিরস্তশ্চাপি পুর্ণ এবাহম্। 
অজরোহহমক্ষরোহহং নিত্যানন্দে হহমদ্বিতীয়োহহম্ ॥ ৮৬৯ 

অন্য়। অহম্(আমি) অপরঃ ( পর-ভিন্ন ), অহম্ (আমি) অনপরঃ 
(অপর-ভিন্ন ), অহং (আমি ) বহিঃ (বাহিরে ) অস্তশ্চ (অস্তরেও ) পুর্ণঃ এব 
( পরিপূর্ণ ই ) অহম্ (আমি ) অজরঃ (জরাবিহীন ) অহম্ ( আমি ) অক্ষরঃ 
(ক্ষর-রছিত ), অহৎ ( আমি ) নিত্যানন্দঃ (নিত্যন্থখম্বরূপ ) অহ্ম্ (আমি ) 
অদ্বিতীয়ঃ ( দ্বিতীশৃন্ত )॥ ৮৬৯ 

অনুবাদ। আমি অপর, আমিই অনপর, বাহিরে এবং অন্তরে আমি 
পূর্ণভাবেই অবস্থিত আছি, আমি অজর, আমি ক্ষরশূন্তঠ, আমি নিত্যন্থন্বরূপ 
এবং আমিই অদ্বিতীয় ॥ ৮৬৯ 

প্রত্যগভিন্নমখণ্ডং সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণং শুদ্ধমূ। 

শ্রত্যবগম্যং তথ্যং ব্রদ্ষৈবাহং পরং জ্যোতি? ॥ ৮৭০ 
অন্বয়। অহং (আনি) প্রত্যগভিন্নং (পরমাত্ম! হইতে পৃথক্ নহি ), অথগ্ডং 

(একরূপ ১, সতান্ঞানাদিগক্ষণং ( সত্য, জ্ঞান ও আননান্বরূপ ), শুদ্ধং (কেবল) 
শ্রুত্যবগম্যৎ (উপনিষদ দ্বারা প্রাপ্য ) তথ্যং ( যথার্থ) পরং (উৎকৃষ্ট) জ্যোতিঃ 
(প্রকাশম্বরূপ ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্বাই ) [ অন্মি- আছি ] ॥ ৮৭০ 

অনুবাদ। আমি পরমাত্ম। হইতে অভিন্ন, অথণ্ড, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ" 
স্বরূপ, কেবল ; উপনিষৎ দ্বারা লভ্য পরম সত্য, শ্বয়তপ্রকাশ ব্রহ্মই আমি ॥ ৮৭০ 

এবং সম্মাত্রগ্রাহিণ্য। বৃত্যা। তন্মাত্রগ্রাহকৈঃ | 
শব্দৈঃ সমপিতং বস্তু ভাবয়েন্িশ্চলো! যতিঃ ॥ ৮৭১ 

অন্থর়। বতিঃ ( সন্ধ্যানী ) এবং এইরূপ, পূর্বোক্তরূপ ) সন্মাত্রগ্রাহিণ্যা 
(বরহ্ষমাত্রকে গ্রহণ করে এরূপ) বৃত্ত্যা (চিত্তবৃত্তিদ্বারা ) নিশ্চলঃ ( স্থির ) [ সন্ 
স্হইয়! ] তক্মাত্রগ্রাহকৈঃ ( সেই ব্রহ্মকে গ্রহণ করে এরূপ) শবৈঃ € শব্সমূ- 
দ্বার! ) সমপিত (প্রাপ্ত) বস্তু ( পদার্থকে ) ভাবয়েৎ (চিস্তা করিবেন )॥ ৮৭১ 

অন্ুবাদ। সন্ন্যাসী পূর্বোক্তরূপ ব্রহ্মমাত্রগ্রাহিণী চিত্তবুত্তি দ্বারা ব্রহ্ম গ্রাহক 

শবসমূহ দ্বারা অপিত সত্য পদার্থকে স্থিরভাবে চিন্তা করিবেন ॥ ৮৭১ 

কামা দিদৃশ্যপ্রবিলাপপুর্বকং 
শুদ্ধাহমিত্যাদিকশব্বমিশ্রঃ | 

দৃশ্ঠেব নিষ্ঠম্ত য এষ ভাবঃ 
শব্দানুবিদ্ধ; কথিতঃ সমাধিঃ ॥ ৮৭২ 

অন্থ়। কামাদদৃশ্ প্রবিলাপপুর্বকং (কাম প্রভৃতি দৃশ্ত বস্তর নাশ 



সর্যবেদাত-সিষবাস্ত-মারসংগ্রহঃ। ৩৯৩ 

পুরঃসর ) অহং (আমি) শুদ্ধঃ (কেবল) ইত্যাদিকশবমিশ্রঃ ( ইত্যাদিরূপ 
শন্দযুক্ত ) দূশি এব (ভ্রষ্াতেই--আত্মাতেই ) নিষ্টস্ত ( অবস্থিত পুরুষের ) যঃ 
এব ভাবঃ ( যে অবস্থ| বা! যে ধর্মই ) [ ভবতিম্হয় ]+[ সঃ.্নেই ] শবান্গুবিদ্ধঃ 
(শবসন্বদ্ধ ) সমাধিঃ ( যোগ ) কথিতঃ ( উক্ত হইয়া থাকে )॥৮৭২ 

অন্ুবাদ। কাম প্রভৃতি দৃশ্তবস্তদমূহের লয়-পুরঃসর আত্মনিষ্ঠ পুরুষের 
“আমি শুদ্ধ” এবন্প্রকার শব-সংবলিত যে অবস্থা! দেখা যায়, তাহাকে পঞঙ্গিতগণ 
শব্দান্ুবিদ্ধ সমাধি বলিয়। থাকেন ॥ ৮৭২ | 

নির্ব্বিকক্স-সমাধিত | 
দৃশ্যস্তাপি চ সাক্ষিত্বাৎ সমুলেখনমাত্মনি। 
নিবর্তকমনোইবস্থ! নির্ব্বিকল্প ইতীধ্যতে ॥ ৮৭৩ 

অন্বয়। দৃশ্যন্ত ( দেহ, ইন্দ্রিয়, মনঃ, বুদ্ধি প্রভৃতি দৃশ্যবস্তর ) অপি (আম 
সরণে ) চ (পাদপূরণে ) সাক্ষিত্বাৎ (ভর ত্বহেতু ) আত্মনি ( আত্মতে ) সমুল্লেখনং 
(কথন, দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ) নিবর্তকমনোইবস্থা (নিবৃত্তিজনক মনের দশাকে ) নিব্ি- 
কল্পঃ (বিকল্পরহিত সমাধি) ইতি (ইহ) ঈর্ষ্যতে ( কথিত হয় )॥ ৮৭৩ 

অন্ুবাদ। দেহ প্রভৃতি দৃশ্য পদার্থের সাক্ষিরূপে আত্মতে দৃট প্রতিষ্ঠা এবং 
চিত্তের শান্ত অবস্থাকে পঙ্ডিতগণ নির্বধিকল্প সমাধি বলিয় থাকেন ॥ ৮৭৩ 

সবিকল্লমমাধিং যে! দীর্ঘকালং নিরন্তরমৃ। 

বস্কা রপূর্ববকং কুর্ধ্যানির্ববিকল্লোহস্ সিধ্যতি ॥ ৮৭৪ 
অন্বয়। যঃ ( ধিনি ) দীর্ঘকালং ( বহুকাল ব্যাপিয়। ) নিরস্তরং (অবিচ্ছেদে) 

সংস্কারপুব্বকং ( সংস্কার-সহিত ) সবিকল্পদমাধিৎ (€ সবিকল্পসমাধিকে ) কুর্যযাৎ 
( খনুষ্ঠান করেন ) অন্ত (তাহার) নির্বিকল্পঃ (নির্বিকল্প সমাধি) সিধ্যতি 

(সিদ্ধ হয়) ॥ ৮৭৪ 
অনুবাদ। যিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে সংস্কার-সংযুক্ত সবিকল্প 

সমাধির অন্ধুষ্ঠান করেন, তাহারই নির্ব্বিকল্প সমাধি আবির্ভূত হয় ॥ ৮৭৪ 

নির্ব্বিকল্পকসমাধিনিষ্ঠয়া 
তিষ্ঠতে। ভবতি নিত্যত। গ্রুবম। 

উদ্ভবাদ্যপগতিণিরগগল। ৰ 
নিত্যনিশ্চলনিরস্তনিব্তিঃ ॥ ৮৭৫ 

অন্বন। নির্ব্বিকল্পকসমাধিনিষ্য়া (নির্ব্িকল্প যোগের পরকাষ্ঠা দ্বারা) 
তি্তঃ ( বর্তমান পুরুষের ) ধরবং (নিশ্চিত) নিত্যত। ( নিত্যত্ব) ত্ব্বতি হেয়) 



. ও সর্ববেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ | ্ 

উত্তবাস্তপখতিং ( জনম প্রভৃতির, অতাব ) [ ঘটতেস্ঘটিয়! থাকে ], নিরর্দলা 
( অবাধ ) নিত্য নিশ্চলনিরস্তনির্তিঃ ( নাশরহিত দৃঢ় অলীম শাস্তি )[ ভবতিস্" 
হয় ])1 ৮৭৫ | 

'নুবাদ। : হিনি, নির্বিকল্প সমাধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন, তাহার 
নিত্যত্ব নিশ্চিত; তাহার জন্ম, বিনাশ প্রভৃতি থাকে না এবং অবাধ নিত্য 
অন্থলিত অলীম শাস্তিলাভ ঘটিয়! থাকে ॥ ৮৭৫ 

বিদ্বানহমিদমিতি বা কিঞ্চিদৃ- 
 বাস্থাভ্যন্তরবেদনশূন্যঃ | 

: স্বানন্দামৃতসিন্ধুনিমগ্র- 

সতষীমাস্তে কশ্চিদনন্ঃ ॥ ৮৭৬ 
অন্বয়। অনন্তঃ (ক হইতে আপনাকে পৃথক বিবেচনা করেন না, এমন) 

কশ্চিৎ (কোন) বিদ্বান্ তেত্বপ্তানী) অহং (আমি ) [সুখী ছুঃখী বাস্নুখী কিংবা 
হঃখী ] ইতি (ইহা) ইতি (এইবূপ) বা (কিংবা) কিঞ্চিদ্বাহ্যাভ্যত্তরবেদন- 
শূ্নুঃ ( কিছুমাত্র বাহ ও অন্তরের ছঃখ জানিতে না পারিয়! ) শ্বানন্দামৃত সিদ্ধু- 
নিমগ্রঃ ( আত্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে মগ্ন ) [ সন্স্হইয়! ] তৃষ্কীং (স্থিরভাবে) 
আস্তে ( অবস্থান করেন )॥ ৮৭৬ 

অন্থবার্দ। "আমি স্থখী কিম্বা আমি দুঃখী কিংবা! এই বস্ত আমার মুখ বা 
ছঃখগ্জন্ক* এইরূপ রাহ ও আস্তর জ্ঞানশুন্ত বিদ্বান আত্মানন্দরূপ অমৃতসাগরে 
নিমগ্ন থাকিয়া, ব্রঙ্ম হইতে- আপনাকে অভিন্ন জানিয়া মৌন অবলম্বন 
করেন ॥ ৮৭৬ 

নির্বিবিকল্পং পরং ব্রহ্ম য তম্মিন্নেব নিিতাঃ। 
এতে ধন্যা এব মুক্তা জীবন্তোহপি বহিরশামূ ॥ ৮৭৭ 

অন্থয়। যং (যাহ! ) নির্বিকল্পং (বিকল্পরহিত ) পরং ( সর্কোতৎকষ্ট ) বঙ্গ 
€ আত্মা ), তশ্মিন এব ( তাহাতেই ) নিষ্িতাঃ (স্থিত ) এতে ধন্তাঃ (এই সমস্ত 
ধন্ত লোক ) বহিছুশাৎ (বাহ্দ্র্টাদিগের সম্বন্ধে) জীবস্তঃ অপি (জীবিত 
থাকিলেও ) মুক্তাঃ এব (নিশ্চয়ই সংসারবন্ধনরহিত ) ॥ ৮৭৭ 

অন্থবাদ। বাহার! নির্ব্বিকল্প পর ব্রন্গে অবস্থিত, সেই সমস্ত ধন্ত পুরুষ 
? বাহদশিগণের সম্মুখে জীবিত বলিয়া পরিগণিত হইলেও, বস্ততঃ মুক্ত ॥ ৮৭৭ . 

বাহসমাধি-প্রকারঃ | 
যথা সমাধিভ্রিতয়ং যত্ন ক্রিয়তে হৃদি । 
*্ততৈব বাহদেশেহপি স্ষার্যযং দ্ৈতনিরৃতয়ে ॥ ৮৭৮ 



দর্ববেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। ০৫ 

পজন্থয়। "[ব্থ! ( যেখন ) সমাধি ত্রিতয়ং ( হই প্রকার সবিষন্প ও নির্কিকল্প-- 
এই-তিন প্রকার সমাধি ) বসতেন (প্রবন্থদহকারে ) হৃদি ( হৃদযদেশে-), ফ্রিতে 
( অনুষ্ঠিত হয়), তথা এব (৫লইরূপই ) দ্বৈতনিবৃত্তয়ে (খৈতের দিরামের 
জন্জ) বাহদেশেইপি. (প্রতিম! প্রভৃতি বহিবন্ততেও ) কারধ্যৎ (সমাধি, 
কর্তব্য )॥৮৭৮ 

অন্থবাদ। যেমন পঞ্ডিতগণ বত্বসহকারে হৃদয়দেশে তিন প্রকার (সবিকল্প 
হই প্রকার ও নির্বিকল্প ) সমাধির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, সেইরূপ ছ্বৈতের 

 নির়াসের নিমিত্ত [ দেব-গ্রতিম! প্রভৃতি ] বাহাদেশেও সমাধির অনুষ্ঠান করা 
কর্তব্য ॥ ৮৭৮ 

তত্প্রকারং প্রবক্ষ্যামি নিশাময় সমাসিতঃ | : 

অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৮৭৯ 

অন্থয়। ততগ্রকারং (সমাধির প্রণালী ) সমাদতঃ ( সঙ্ঞেপে ) প্রবঙ্ষ্যামি 
(বলিব ), নিশাময় (শ্রবণ কর ), _নলচ্চিদানন্দলক্ষণৎ (সত,জ্ঞান ও স্থথন্বরূপ ) 
পরং ( পরম ) ব্রহ্ম ( আত্ম। ) অধিষ্ঠানং €( আশ্রয় )॥ ৮৭৯ 

অন্ুবাদ। সেই সমাধির প্রণালী তোমায় সংক্ষেপে বলিতেছি, তুমি শ্রধণ 
কর ;__সৎ, চিৎ, আনন্দম্বরূপ পরব্রক্মই সকলের অধিষ্ঠান ॥ ৮৭৯ | 

তত্রাধ্যস্তমিদং ভাতি নামরূপাত্মকং জগৎ । 

সত্বং চিত্ব্ং তথা নন্দরূপং যদ্ব্রহ্মণন্ত্রয়মূ ॥ ৮৮০ 

অধ্যস্তজগতো রূপং নামরূপমিদং ছয়মৃ। | 
এতানি সচ্চিদানন্দনামরূপাণি পঞ্চ চ ॥ ৮৮১ 

_ একীকৃত্যোচ্যতে মূর্খেরিদং বিশ্বমিতি ভ্রমাৎ। 
শৈত্যং শ্বেতং রসং দ্রোব্যং তরঙ্গ ইতি নাম চ ॥ ৮৮২ 

একীকৃত্য তরঙ্গোইয়মিতি নির্দিশ্যতে যথ]। 
আরোপিতে নামরূপে উপেক্ষ্য ব্রহ্মণঃ সতঃ ॥ ৮৮৩ 
স্বরূপমাত্রগ্রহণং সমাধির্বাহহ আদিমঃ। 

সচ্চিদানন্দরূপন্ত সকাশাদ্ব্রহ্মণো' ঘতিঃ ॥ ৮৮৪ 
নামরূপে পৃথকৃকৃত্বা ব্রহ্মণ্যেব বিলাপয়ন্। 

অধিষ্ঠানং পরং ব্রহ্ম সঙ্িদীনন্দমদ্ধয়মূ। . . 
য তদেবাহুমিত্যেব নিশ্চিতাত্ম। ভবেদ্ঞ্ুবম্ ॥ ৮৮৫ 

৩৯ 



৩০৬ সর্কাবেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সার়সংএ্রইঃ | 

অন্থয়। তত্র (সেই অধিষ্ঠানভূত ব্রদ্দে) অধ্যস্তম (আরোপিত ) ্দং 
( এই ) নামনপাস্মকং ( নাম ও রূপ-স্বরূপ) জগৎ (প্রপঞ্চ ) ভাতি (প্রকাশ 
পায়), সত্বং ( সংস্বরূপ ) চিত্বৎ (জ্ঞানম্বরূপ ) তথ! (এবং) আনন্দরূপৎ ( শুখ- 
স্বরূপ ) যং (ষে) ব্রহ্মণঃ (পরমাত্মার ) ত্রয়ং (তিনটি রূপ), অধ্যস্তজগত্তঃ 
(আরোপিত প্রপঞ্চের ) ইদং (এই) নামরূপং ( ঘট এই নাম, ঘট এইরূপ ) 
ত্বরং (ছুই) রূপং (প্রকার ) এতানি ( এই সমুদয়) সচ্চিদানন্দনামরূপাণি পঞ্চ 
(এবং সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং নাম ও রূপ পাচটি) একীক্কত্য (একত্র 
মিলিত করিয়! ) মুখ ( মুঢুগণ কর্তৃক ) ভ্রমাৎ ( অজ্ঞানবশতঃ ) ইদং (ইহা!) 
বিশ্বং ( জগৎ) ইতি (ইহা) উচ্যতে (কথিত হয়), যথা (যেমন ) শৈত্যং 
( শীততা ) শ্বেতং (ধবল ) রদং (রদ) দ্রাব্যং (দ্রবত্ব) তরঙ্গঃ (ঢেউ) ইতি 
(এই) নাম চ (নাম) একাকৃত্য (মিলিত করিয়া) অয়ং (ইহা) 
তরজঃ (ঢেউ ) ইতি (ইহা) নির্দিগ্ততে ( নির্দিষ্ট হয়), সতঃ (বিগ্কমান) ব্রহ্মণঃ 
(ব্রন্মের ) আরোপিতে (কল্পিত) নামরূপে (নাম ও রূপকে ) উপেক্ষা (দুর 
করিয়1) স্বরূপমাত্রগ্রহণং ( আত্মন্বরূপ মাত্রবোধ ) বাহাঃ ( বহিবন্ত-ব্ষয়ক ) 

সমাধিঃ (সমাধান ) আদিমঃ (প্রথম ), যতিঃ ( সন্ন্যাসী ) সচ্চিদানন্গর পন্ড 
(সৎ, চিৎ ও ন্ুথম্বরূপ ) ব্রহ্গণঃ (ব্রহন্মের ) নামরূপে (নাম ও রূপকে ) পৃথক 

(ম্বতন্ত্র বিবেক) কৃত্বা ( করিয়! ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেতে ) বিলাপয়ন্ (বিলয় কর!- 
ইয়1) অধিষ্ঠানং (ভ্রমের আশ্রয় ) সচ্চিদানন্দম্ (সৎ, চিৎ ও আনন্দম্বরূপ ) 
অন্বয়ং ( স্বৈতশূন্ ) যৎ(যে) পরং (পরম) বর্গ (আত্মা) তৎ (তাহা) অহম্ 
এব (আমিই ) ইত্যেব (এইবপই ) গ্কবং (সত্য) নিশ্চয়াত্। ( দৃঢ়চিত্ত ) ভবেৎ 
(হইবে )॥ ৮৮০ ॥ ৮৮১ ॥ ৮৮২ ॥ ৮৮৩ ॥ ৮৮৪ ॥ ৮৮৫ 

অন্ুবাদ। সেই ব্রন্মে এই নামরূপাজ্ষক জগৎ প্রতিভাসমান হয়, সং- 
স্বরূপত্ব, চিতস্বরূপত্ব ও আনন্দম্বরূপত্ব--এই তিনটি ব্রন্মের রূপ, নাম ও রূপ এই 
ছুইটি অধ্যস্ত জগতের রূপ, মূর্ধেরা সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটি 
এক করিয়া ভ্রমনশতঃ "বিশ্ব বলিয়া থাকে, [ যেমন] শীতত্ব, শ্বেত, রস, ভ্রবন্ 
ও তরঙ্গ এই কয়টিকে একত্র করি তরঙ্গ এই নাম কথিত হইয়! থাকে । ব্রদ্ধের 
আরোপিত নামবূপ উপেক্ষা করিয়া! স্বরূপ মাত্র বোধকে বাহা সমাধি বলে? 

তা! প্রথম সমাধি বলিয়! কথিত হয়। সন্ন্যাসী সং চিৎ ও আনন্দম্বরূপ ব্রঙ্গের 
নিকট হইতে নাম ও রূপকে পৃথকৃ করিয়। ব্রন্মে বিলীন করত সকলের অধিষ্ঠান- 
ভূত সচ্চিদাননা, অদ্বিতীয় পরক্রক্ম আমিই এইরূপ নিশ্চয়চিত্ত হইবে ॥ ৮৮০ ॥ 
৮৮১ 0৮৮২ ॥ ৮৮৩ ॥ ৮৮৪ ॥ ৮৮৫ 

ইয়ং ভূর্ন সম্নাপি তোয়ং ন তেজো! 
ন বায়ু নন খং নাপি তৎকার্্যজাতমৃ। 

যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং 
সদেকং পরং সৎ তদেবাহুমন্মি ॥ ৮৮৬ 



সর্ববেদাস্ত-সিন্ধাত্ত-সারসংগ্রহঠ। ৩৭৭ 

'আন্বয়। ইয়ং (এই দৃশ্তমান ) ভূঃ (পৃথিবী) সৎ (বঙ্গ) ন (নহে) 
তোয়মপি (জলও ) ন (ক্রক্ষ নহে), তেজঃ (অগ্নি) ন (ব্রহ্ম নছে) বায়ু 
(পবন ) ন ্ররেক্ষ নহে), থং (আকাশ) ন (ত্রহ্ম নহে), তৎকার্যাজাতম্ 

( পৃথিবী প্রভৃতির কার্ধ্য ঘটপটাদিও ) ন (ব্রহ্ম নহে) এবামপি (ইহাদিগের ) 

অধিষ্ঠানভূতং €( অবলম্বনস্বরূপ ) যত (ষে) বিশুদ্ধং (নির্মল, কেবল) একং . 
( একমাত্র ) সৎ ( নিত্যৎ ) পরং (ব্রহ্ম ) তত (সেই) সৎ এব (ব্রহ্গাই ) অহমূ. 
(আমি ) অন্মি (হই )॥ ৮৮৬ | 

অন্গবাদ। এই দৃষ্তমান পৃথিবী সৎ ব্রেহ্ধ) নহে; জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ 
এবৎ তাহাদের কার্য্যসমৃও ব্রদ্ম নহে, এই সকলের অধিষ্ঠানভূত বিশুদ্ধ অদ্বিতীয় 
পরব্রঙ্গস্বূপই আমি ॥ ৮৮৬ 

নশব্দো ন রূপং ন চ স্পর্শকো। বা 
তথ। নে। রসে নাপি গন্ধ! ন চান্যঃ | 

যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং 
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি॥ ৮৮৭ 

অন্বয়। শবকঃ €( আকাশগুণ) ন (ব্রহ্ম নহে), রূপৎ (তেজের গুণ) ন 
ত্রেক্ষ নহে )বা(কিংবা )স্পর্শকশ্চ (বায়ুর গুণও) ন (ত্রঙ্গ নহে), তথ! 
(সেইরূপ) রসঃ (জলের গুণ) ন (্রদ্ধ নহে), গন্ধঃ অপি (পৃথিবীর গুণও ) 
ন (ব্রহ্ম নহে), এতেষাৎ (ইছার) বত (যে) অধিষ্ঠানভূতং ( আশ্রর স্বরূপ ).. 
বিশুদ্ধং (কেবল ) সৎ (নিতা ) একৎ (অদ্বিতীয় ) পরং (উৎকৃষ্ট) সৎ (ব্রহ্ম) 

তৎ (তাহ!) অহম্ এব ( আমিই ) অন্মি (হই )॥ ৮৮৭ 
অন্থবাদ। শব্দ, রূপ,স্পর্ণ, রস ও গন্ধ কিৎবা অন্ত কোন ভ্রব্য ব্রহ্ম নছে। 

ইহাদের অধিষ্ঠানভূত, বিশুদ্ধ, নিত্য পরব্রঙ্গ্বর্ূপই আমি ॥ ৮৮৭ 

ন সদৃদ্রব্যজাতং গুণ! ন ক্রিয়া বা 

ন জাতিবিশেষে! ন চান্যঃ কদাপি। 

যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং 
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৮৮ 

অহ্বয়। দ্রব্জাতং (ক্ষিতি প্রভৃতি নয়টি দ্রব্য) সং (ব্রহ্ম) ন (নহে), 
গুণাঃ (রূপ প্রভৃতি চতুর্বিংশতি গুণ) ন (ব্রদ্ধ নহে), বা€কিংবা) জিয়া 
( উৎক্ষেপণ প্রভৃতি পাচটি ক্রিয়! ) ন (ব্রহ্ম নহে) জাতিঃ (ঘটত্বাদি সামান্ত ) 
বিশেষঃ € পরমাণুর ভেদক ধন্ম)) অন্তশ্চ (এবং অপর কোন বস্ত) কদাপি 
(কখনও ) ন (তরঙ্গ নছে), এষাম্ (এই সমস্ত বস্তর) অধিষ্ঠানভূতং 
(আশ্ররভূত ) যৎ (যে) বিশুদ্ধম্ ( গুগলেশরহিত ) একৎ ( অদ্বিতীয় ) পরং. 



৩৪৮  শর্বাবেষান্ধ-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। 

(্টৎক) সৎ (সম্ভাবধ--পন্ধ ) তৎ (সেই ) সৎ এব (ব্রন্ধই ) অহম্ (আমি) 
অন্মি (হই )। ৮৮৮ 

অন্থবাদ। নরটি দ্রব্য, * চতুর্বিবিংশতিগুণ, কিংবা! পাঁচটি ক্রিয়া, ঘটত্বাদি 
জ[তি, বিশেষ পদার্থ অথবা অন্ত কোন বস্ত কথনও ত্রন্ম হইতে পারে না) এই 
সমুগ্ত বন্তর অধিষ্ঠানগ্বরূপ বিশুদ্ধ অদ্বিতীয্ন পরব্রহ্ধই আমি 1৮৮৮ 

রি 

ন.দেহো৷ ন চাক্ষাণি ন প্রাণবায়ু 
মনো নাপি বুদ্ধির চিত্ং হাহতঘীঃ | 

যদেষামধিষ্ঠানভূতং বিশুদ্ধং 
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমন্মি ॥ ৮৮৯ 

জবয়। দেহঃ (শরীর) ন (ক্রহ্গ নহে) অক্ষাণি চ ( ইন্জিয়বর্গও ) 

ন (ব্রহ্ম নহে), প্রাণবাসুঃ (প্রাণ-নামক বায়ু) ন (নহে), মনঃ অপি মেনও) 
ন'( নহে), বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ) ন (ক্রহ্ধম নহে), চিত্ত 
(ম্মরণাত্মক অন্তঃকরণ ) [ ন__নহে ] অহংধীঃ ( অহঙ্কার) [ ন--নহে], এবাম্ 
( দেহ-প্রভৃতির ) অধিষ্ঠানভূতং ( আশ্রয়ম্বরূপ ) বিশুদ্ধং (নির্মল ) যৎ (যে) 
এক ( অদ্বিতীয়) পরং ( উৎকৃষ্ট ) সৎ (ব্রঙ্গ) তৎ (সেই) সৎএব ত্রেঙ্ষই) 
অহম্ ( আমি ) অন্মি হই) ৮৮৯ 

, আঅনুবাদ। দেহ, ইন্ত্িয়বর্গ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার আত্মা নহেঃ ইহা 
দের অধিষ্ঠানস্বরূপ শুদ্ধ অদ্বিতীয় সদাত্মক পরব্রহ্মই আমি ॥ ৮৮৯ 

ন দেশো ন কালে ন দিগ্বাঁপি সংস্তা- 
নম বস্তৃস্তরং স্থলসূন্ষমাদিরূপমূ্। 

যদেষামধিষ্ঠানভূতং রিশুদ্ধং 
সদেকং পরং সৎ তদেবাহমস্মি ॥ ৮৯০ 

* তাঁতপর্য্য-__পৃথিবী, জল, তেজঃ বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, দেহী ( জীবাস্মা ও পরমাত্মা ) 
ও মনঃ--এই নয়টি জ্রব্য। 

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি সুখ, 
ছঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ব, গুরুত্ব, ভ্রবত্ব, স্েহ, সংস্কার, ধর্ম, অধর্্ন ও শখ এই চতুর্বিংশতি গণ । 

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন--এই পাঁচটি ক্রি । 
নিত্য হইয়! অনেকে সমবায়-সন্বন্ধে ষে থাকে, তাহার নাম জাতি, যেমন ঘটত্ব, ঘটত্ব নিত্য, 

অনেক ঘটে সমবায়-সম্বদ্ধে (নিত্য সম্বন্ধে) বিদ্যমান আছে। 
ঘট হইতে ছ্যগুক পর্ধাস্ত যাবতীয় পদার্থের অবয়ব ম্বারা বিভাগ কর! যাইতে পারে, কিন্ত 

পরমাণু অবরবশৃন্ত, তাহার বিভাগের জন্ত বৈশেধিক “বিশেষ নামক পদার্থ খ্বীকার করিয়া 
থাকেন। যে পদার্থ নিত্য ভ্রব্যে বর্তমান থাকিয়া প্রলয়কাল পর্যন্ত অবস্থিত থাকে তাহাকে 
বিশেষ বলে। 
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অবয়। দেশঃ (ভূমিখণ্ড) সং ্রেদ্ধ) ন (নহে), কালঃ*€ অথ. 

কাল) ন(নহে),বা( অথব1) দিক্ অপি ( পুর্ববপশ্চিমাদিক্গিকৃও ) ন ( নহে) 
সুলনুক্াদিরপং (স্থল ও হুক্ যাহার স্বরূপ এরূপ) বস্বন্তরং ( অন্ত বস্ত) ন(বরহ্ধ 
নছে ), এষাধ্ (ইহাদের) অধিষ্ঠানভূতং € আশ্রয়ন্বরপ ) (যে), বিজ্ঞ 
( স্বচ্ছ) একং ( অন্বিভীয় ) পরং ( উৎকৃষ্ট ) সং (ব্রহ্ম) তত্( সেই) সহ শব 
(ব্রক্গই ) অহম্ ( আমি ) অন্মি (হই) ৮৯০ 

অন্গুবাদ। দেশ, কাল, দিক্ কিংবা স্থল অথব! সুক্ষত্বরূপ অন্ত ফোন বসত 
্রন্ম ( আম্মা )-নহে, এই সমস্ত বস্তর অধিষ্ঠান শ্বরূপ স্বচ্ছ অন্বিতীয় সদাত্মক পর 
ব্রঙ্ষই আমি ॥ ৮৯* 

এতদ্দশ্যং নামরূপাত্বকং যো- 

হধিষ্ঠানং তদ্ত্রহ্ম সত্যং সদেতি। 
গরচ্ছংস্তিষ্ঠন্ বা শয়ানোহপি নিত্যং 

কুর্য্যাদ্বিদ্ধান্ বাহাদৃশ্যানুবিদ্ধমূ ॥ ৮৯১ 

অনথয়। বঃ (যে) বিদ্বান (ভ্তানী) নিত্যৎ (সর্বদা) গচ্ছন্ (গমন 
করিতে করিতে ) তিষ্ঠন্ (স্থিত হইয়া) বা (কিংবা) শল্লানঃ অপি (শয়ন 
করিয়াও ) বাহাপৃস্থান্ুবিদ্ধম্ ( বাহা ঘটপটাদিদৃশ্তসন্বদ্ধ ) এতৎ (এই) নাম- 
রূপাত্মকং ( নামরূপন্বদ্নপ) দৃষ্তং (জগৎ) তৎ (প্রসিদ্ধ ) অধিষ্ঠানং ( অধিষ্ঠান- 
ভূত ) সত্যৎ ( সত্যন্বরূপ ) সৎ ( সংস্বরূপ) ব্রহ্ম ( ব্রহ্মকে ) এতি প্রাপ্ত হন) 
[ তদ্রহ্ধাহম্ অন্মি__সেই ব্রহ্ম স্বরূপই আমি ] ॥ ৮৯১ 

অনুবাদ। যে বিত্বান্ পুরুষ সর্বদা গমনাবস্থায় কিংব! আসীন হইয়! অথবা 
শয়ন করিয়াও বাহ্বস্তদন্বদ্ধ নামরূপাত্মক দৃশ্ত জগৎকে অধিষ্ঠানভূত সত্যন্বরূপ 
স্দাত্মক ব্রক্ষরূপে অবগত হ'ন. সেই ব্রঙ্ষান্ব্ূপ আমি ॥৮৯১ 

অধ্যস্তনামরূপাদি প্রবিলাপেন নির্মলমৃ। 

অদৈতং পরমানন্দং ব্রন্ৈবাম্মীতি ভাবয়েৎ ॥ ৮৯২ 
অন্বয়। [যতিঃ-_সল্যাসী] অধ্যস্তনামরূপাদদ-প্রবিলাপেন (আরোপিত 

নামরূপাদি তিরোহিত করিয়!) নির্লম্ (শুদ্ধ) অুত্বৈতৎ (দ্বৈতশুন্ত) পরমানন্বং 
( অসীমন্তধন্বরূপ ) ব্রক্ম এব (পরমাত্মাই ) অহম্ (আমি) অন্মি(হই)ইতি 
(ইহ) ভাবয়েৎ (চিস্তা করিবে )॥ ৮৯২ 

অনুবাদ। সঙ্গ্যাপী আরোপিত নাম ও ব্বপ প্রভৃতিকে কারণে গ্রলীন 
কৰিয়! “অদ্বিতীয় পরমানন্দম্বরূপ ব্রদ্ধই আমি” ইহা চিন্তা! করিবে ॥ ৮৯২ 

নির্ব্বিকারং নিরাকারং নিরঞ্জনমনাময়মূ। 

আগ্ন্তরহিতং পূর্ণং ব্রন্ষেবাহং ন সংশয়? ॥ ৮৯৩ 
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অবয়। অহং (আমি ) নির্বিকারং (বিক্রিয়ারহিত ) মিকাঁকারং আঁকার. শুন্ত) নিরঞ্জনং € মালিন্তয়ছিত ) অনাময়ম্ (রোগরহিত) আত্তস্তরহিতং ( উৎপন্তি. নাশশুণ্ত ) পূর্ণ, ( পরিপূর্ণন্বভাব ) ব্রহ্ম এব (পরমাত্বাই ) [ অত্তর__ইছাতে ] 
সংশয়ঃ ( সন্দেহ ) ন (নাই )॥ ৮৯৩ 

অন্থবাদ। আমি বিক্রিয়ারছিত, নিরাকার, কলক্ষশন্ত, রোগরছিত, উৎ- পত্তি-নাশ-হীন পূর্ণ ব্রহ্মই, ইছাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮৯৩ 

নিফলঙ্কং নিরাতঙ্কং ত্রিবিধচ্ছেদবর্জিতমূ। 
আনন্দমক্ষরং যুক্তং ব্রন্ষৈবাম্্ীতি ভাবয়ে ॥ ৮৯৪ 

অন্বয়। অহং€( আমি) নিফলঙ্কং (শুদ্ধ) নিরাতঙ্কং ( নির্ভয় ) ভ্রিবিধ. চ্েদরহিতম্ ( দেশ-কাল-পরিচ্ছেশূন্ঠ ) আনন্দম্ ( হ্থস্বরূপ ) অক্ষরং ( অবি- 
নাণী ) মুক্তং ( সংসারবন্ধনরহিত ) ব্রহ্ম এব (€ পরধাত্মাই ) অন্মি (হই) ইতি 
( ইহ!) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে )॥ ৮৯৪ 

অন্থবাদ। আমি শুদ্ধস্থভাব, নির্ভয়, দেশ, কাল ও বন্ত এই তিন প্রকার 
পরিচ্ছেদ ( সীমা )'রছিত, আনন্নস্ব্ূপ, খঅবিনাণী, মুক্ত ব্রন্ধই, এইরূপ চিন্তা! 
করিবে ॥ ৮৯৪ 

নির্ব্বিশেষ নিরাভাসং নিত্যযুক্তমবিক্রিয়ম্। 
প্রজ্ঞানৈকরসং সত্যং ব্রন্মৈবান্্ীতি ভাবয়ে ॥ ৮৯৫ 

অন্বয়। অহং (আমি) নির্ববশেষং (বিশেষশূন্ঠ অর্থাৎ একরূপ) নিরাভাসং 
€ আভাদশুন্ত ) নিত্যমুক্তম্ ( সর্বদ! বিমুক্ত ) অবিক্রিয়ং ( বিকাররছিত ) প্রজ্ঞা" 
নৈকরসং ( একমাত্র জ্ঞান স্বরূপ ) সত্যং € সত্যন্বরূপ)) ব্রহ্ম এব (পরমাত্বাই ) অন্মি(হই)ইতি (ইহা) ভাবয়নে (চিন্তা করিবে )॥ ৮৯৫ 

অন্থবাদ। আমি একরূপ, আতাস-রহিত, সদামুক্ত বিক্রিয়ারাহিত, একমাত্র জ্ঞানরূপ, সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম ইহ চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৫ 

শুদং বুদ্ধং তত্বসিদ্ধং পরং প্রত্যগখণ্ডিতমূ। 
স্বপ্রকাশং পরাকাশং ব্রন্ষৈবাম্মীতি ভাবয়ে ॥ ৮৯৬ 

অন্বয়। অহং€ আমি ) শ্দ্ধং ( গুণসঙ্গরহিত ) তত্বসিদ্ধং ( তত্বজ্ঞান দ্বারা 
নিশ্চিত ) পরৎ (শ্রেষ্ঠ) প্রত্যক্ (ব্যাপক ) অখণ্ডিতং ( অথও ) স্বগ্রকাশং 
(অন্ত প্রকাশ-নিরপেক্ষ-প্রকাশ-স্বভাব ) পরাকাশং € মহাকাশ) ব্রহ্ম এব (পর. 
মাত্বাই) অস্থি (আছি) ইতি ( ইহা) ভাবয়েৎ (চিন্তা করিবে ) ॥ ৮৯৬ 

অনুবাদ । আমি শুদ্ধ, বুদ্ধ, ততজ্ঞানলতা, উতকষ্ট, ব্যাপক, অখণ্ড, ্বগ্রকা”, 
মহাকাশস্বরূপ ব্রন্দ-_ইহা চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৬ 
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হুসন্মমমস্তিতামাত্রং নির্ব্িকল্পং মহত্বমমূ্। 
কেবলং পরমাদৈতং ব্রন্ধৈবাম্্ীতি ভাবয়েছ ॥ ৮৯৭ 

অন্থয়। অহং (আমি) নুহুঙ্গূম্ (অতীব হরবগাহ) অস্তিতামাত্্রং ( সত্তান্বরূপ ) 
নির্বিকল্পং ( বিকল্পরহছিত ) মহত্রমম্ (সর্বাপেক্ষা বৃহৎ) কেবলং (শুদ্ধ) 
পরমান্বৈতৎ (পরম অদ্বৈতদ্বরূপ ) ব্রদ্ম ( পরমাত্মা ) আশ্ম (হই) ইতি (ইহ) 
ভাবয়েৎ ( চিন্তা করিবে ) ॥ ৮৯৭ 

অন্থুবাদ। আমি অতীব সুক্মস্বভাব, সত্তাম্বরূপ বিকল্পশূন্ত, অতী ব বৃহৎ শুদ্ধ 
দ্বৈতলেশশুষ্ঠ, ব্রন্মস্বরূপ--এইরূপ চিন্তা করিবে ॥ ৮৯৭ 

ইত্যেবং নির্ববিকারাদিশব্দমাত্রসমপিতম্ | 
ধ্যায়ুতঃ কেবলং বস্তু লক্ষ্যে চিত্তং প্রতিষ্ঠতি ॥ ৮৯৮ 

অন্বপ্ন । ইত্োবৎ ( ইতি-এবং--এইরূপ, পূৃর্বোক্তরূপ ) নির্ব্বিকারা দি- 
শবামাত্রসমর্পিতম্ (নিধ্বিকার প্রভৃতি শব! মাত্র দ্বারা জাত ) কেবলং (শুদ্ধ) 
বস্ত ( পদার্থকে ) ধ্যায়তঃ ( চিন্তাকারীর ) লক্ষে ( লক্ষ্যপদার্থ ব্রদ্ে) চিত্ত 

( অন্তঃকরণ ) প্রতিষ্ঠতি ( প্রতিষ্টা লাভ করে ) ॥ ৮৯৮ 
অন্থুবাদ। পুর্ববোক্তরূপ নির্বিকার প্রভৃতি শবের জ্ঞান শুদ্ধ পদার্থে (ব্রদ্গে) 

ধ্যানশীল পুরুষের চিত্ত লক্ষ্যপদার্থে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ॥ ৮৯৮ 

ব্রহ্মানন্দরসাবেশাদেকীভূয় তদাতবনা । 
বুদ্দের্যা নিশ্চলাবস্থা % স সমাধিরকল্পকঃ ॥ ৮৯৯ 

অন্বয়। ব্রদ্মানন্দরসাবেশাৎ (ব্রহ্গন্থথরসে আনসক্তেবশতঃ ) তদাত্মন। 

( ব্রহ্ম ম্বরূপে ) একীনৃয় ( এক হইয়1) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির )য1 (যে) নিশ্চলাবস্থা 
(স্থির অবস্থ!) লঃ (সেই ) অকল্পকঃ (নিব্বিকল্প ) সমাধিঃ ( যোগ )॥ ৮৯৯ 

অনুবাদ। ব্রন্মন্থথব্ূপ রসে আসক্তিবশতঃ ত্রন্গরূপে এক হুইয়| বুদ্ধির যে 
নিশল অবস্থা হয়, তাহাকে নির্ধিকল্প মমাধি বলা যায় ॥ ৮৯৯ 

উত্থানে বাপ্যনুখানেহপ্যপ্রম্তো জিতেক্ড্রিয়ঃ | 

সমাধিষটুকং কুব্বীত সর্বদা প্রযতো! যতিঃ ॥ ৯০০ 
অন্বয়। অপ্রমত্তঃ (সাবধান) জিতেন্ত্রিযঃ ( বশীকৃতেন্ত্িয়) যতিঃ 

( সন্প]াসী ) প্রধতঃ (সংযত ) [সন্__হুইয়া] উত্থানে ( উখিতিতে ) বা (অথবা) 

অপি (আমন্ত্রণে ) অনুথানে অপি € শয়নেও) সর্বদ] (সকল দময় ) সমাধি-ষটুক 
( ছয় গ্রকার সমাধি ) কুবাঁত ( করিবে ) ॥ ৯০০ 

অনুবাদ। সন্ন্যাসী সাবধান, জিতেন্্রিয় ও সংযত হইয়! উত্থানে এবং শয়নেও 
পূর্বোক্ত ষড়.বিধ সমাধির অনুষ্ঠান করিবে ॥ ৯০০ 

* বৃত্ের্ধা নিশলাবস্থা ইতি বা পাঠ; | 



৩১২ সর্যবেদাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্রহঃ | 

বিপরীতার্থধীর্যাবন্ন নিঃশেষং নিবর্ততে । 
স্বরূপস্ফুরণং যাবন্ন প্রসিধ্যত্যনির্গলমূ । 
তাঁবু লমাধিষটুকেন নয়ে কালং নিরস্তরমূ ॥ ৯০১ 

অন্বয়। যাবৎ (যে পর্যন্ত) বিপরীতার্থধীঃ ( দেহ প্রভৃতিতে আত্মজ্ঞান- 
হ্বরূপ বিরুদ্ধ বুদ্ধি) নিঃশেষং (সমূলে )ন নিবর্ততে (নিবৃত্ত না হয়), যাবৎ 

(যে পর্যস্ত ) শ্বরূপন্ফুরণম্ (শ্বরূপের স্ফুষ্তি ) অনির্গলং ( অবাধে) ন গ্রসিধ্যতি 
(সম্পন্ন না হয়), তাবৎ ( ততকাল) সমাধিষটুকেন (ছয়টি সমাধির দ্বারা) 
নিরস্তরং (সর্বদা ) কালং ( সময়) নয়ে (যাপন করিবে )॥ ৯০১ 

অনুবাদ । বদবধি দেহাদিতে আত্মজ্ঞানরূপ বিপরীত বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নিবুত 
না হয়, যে পধ্যস্ত অবাধে স্বরপন্ফুর্তি ন হয়, ততকাল ছয়টি সমাধি স্বার়া 
কালক্ষেপ করিবে ॥ ৯০১ 

প্রমাদত্যাগঃ ৷ 
ন প্রমাদোহত্র কর্তব্যে। বিদুষা মোক্ষমিচ্ছতা | 

প্রমাদে জত্ততে মায়! সূর্য্যাপায়ে তমো যথা ॥ ৯০২ 
অন্বর়। মোক্ষং (মুক্তিকে ) ইচ্ছত! (ইচ্ছুক) বিছা! (বিদ্বান কর্তৃক) 

অভ্র ( সমাধিতে ) প্রমাদঃ ( অনবধানতা ) ন কর্তবাঃ (কর! কর্তব্য নহে); 
প্রমাদে ( অসতর্কতা আবির্ভূত হইলে ) সৃর্য্যাপায়ে (নুর্ধ্য অস্ত গেলে ) তমো 
যথা ( অন্ধকারের ন্যায়) মায়া (অজ্ঞান) জন্ততে (আবির্ভূত হয়, প্রকাশ 

পায় )॥ ৯০২ 

অনুবাদ । মুক্তিকাম বিদ্বান্ পুরুষের সমাধিতে প্রমাদ ( অনবধানত! ) ত্যাগ 
কর! বিধেয় ; [কারণ] যেমন হ্ুরধ্য+ অস্তাচলে গমন করিলে অন্ধকার, আবির্ভূত 

হয়, সেইরূপ প্রমাদ থাকিলে, মায়া প্রকাশিত হয় ॥ ৯০২ 

স্বানুভূতিং পরিত্যজ্য ন তিষ্ঠন্তি ক্ষণং বুধাঃ। 
স্বানুভৃতে প্রমাদে! ঘঃ স স্ৃত্যুর্ন ঘমঃ সতাম্ ॥ ৯০৩ 

অন্বযন। বুধাঃ ( পণ্ডিতের ) স্বানুভূতিৎ ( আত্মার অন্থভবকে ) পরিত্যজ্য 
(ত্যাগ করিয়া ) ক্ষণৎ (অল্পকাল)ন তিষস্তি (অবস্থান করেন ন)। স্থান 
ভতে। (স্বকীয় অন্থভবে ) যঃ (ষে) প্রমাদঃ ( অনবধানতা ), সঃ ( তাহ! ) সতাং 

৫€ সাধুগণের ) মৃতঃ (মরণ ) ন ষমঃ (যম নহে )॥ ৯০৩ 
জন্বাদ। বুধগণ আত্মার অনুভব বর্জন করিয়া ক্ষণকাল, অবস্থান করেন 

নাঃ আম্মান্থতবে যে প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাহা সজ্জনগণের মৃত্যান্বরূপ। যম 
(কাল) তীাহাদিগের মৃত্যু নহে ॥ ৯৭৩ 
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অস্মিন্ সমাধে কুরুতে প্রয়াসং 
যস্তন্ত নৈবাস্তি পুনবিকল্পঃ। 

সর্ববাত্মভাবোহপ্যমুনৈব সিধ্যেৎ 
সর্ববাত্বভাবঃ খলু কেবলত্বম্ ॥ ৯০৪ 

অন্বয়। যঃ ( বিনি ) অন্মিন (এই ) সমাধে (সমাধিতে ) প্রয়াসং (যত্ব) 
কুরুতে ( করেন ), তশ্ত ( তাহার ) পুনঃ (আব।র ) বিকল্পঃ (বিরুদ্ধকল্প ) ন এব 
অস্তি (থাকে না, হয় ন)) অমুন! এব (এই সমাধির দ্বারাই ) সর্বাত্মভাবঃ 
অপি ( সর্ব বস্ততে আত্মজ্ঞানও ) সিধ্যেৎ (সম্পন্ন হয়), কেবলত্বং ( শুদ্ধন্বর্ূপত! ) 
সর্বাত্মভাবঃ ( সর্ববস্ততে আত্মবোধ ) খলু ( নিশ্চিত ) ॥ ৯০৪ 

অনুবাদ । যিনি সমাধিতে প্রযত্ব করেন তাহার, আর বিকল্প * আবির্ভূত 
হয় না, কেবল মাত্র এই সমাধিঘ্বার! সর্বভূতে আত্মদর্শন ঘটে; [আত্মার] শুদ্ধ 
্বরুপত্বকে সর্বাত্মভাব কহে ॥ ৯০৪ 

সর্ববাত্মভাবে। বিছুষে ব্রহ্মবিদ্যাফলং বিছ্ুঃ | 

জীবন্মুক্তস্ত তন্যেব স্বানন্দানুভবঃ ফলম্ ॥ ৯০৫ 
অন্বনন। [পগ্ডতাঃ--পণ্ডিতের ] বিছ্ধঃ (বিদ্বানের ) সর্বাত্মভাবঃ 

(সকল বস্ততে আত্মবোধ ) ব্রহ্মবিস্তাফলৎ (ব্রহ্মজ্ঞানের ফল) [ ইতি--ইহা ] বিছুঃ 
(জানিয়! থাকেন) তন্ত এৰ (সেই) জীবন্ুক্তস্ত (জীবিত থাকিয়৷ ধিনি 
মুক্ত, তাহার) স্বানন্দাগুভবঃ ( আত্মন্থথান্ভূতি ) ফলম ( কার্য )॥ ৯০৫ 

অন্থবাদ। বিদ্বানের সর্বাত্মভাব ব্রহ্ধজ্ঞানের ফল, এবং সেই জীবনুক্ত 
পুরুষের আতম্মানন্দান্থভবই ফল,-_একথা পপ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৫ , 

যোহহং মমেত্যাগ্ভসদাআ্বগাহকে। 

গ্রন্থিলয়ং যাতি স বাসনাময়ঃ | 

সমাধিন। নশ্যতি কম্মবন্ধে 

ব্রহ্মাতবোৌধোহ্প্রতিবন্ধ ইষ্মুতে ॥ ৯০৬ 
অন্বয়। যঃ (যে) অহতমমেত্যান্তসদাত্মগাহকঃ ( আমি হুঃখী, আমার প্রশ্থ্ধ্য 

ইত্যাদিন্প অনাত্মাবগাহী ) বাসনাময়ঃ (সংস্কারযুক্ত ) গ্রন্থিঃ (গাইট-- 
প্রতিবন্ধক ) সঃ (তাহা) লয়ং ( লয়কে )ষাতি (প্রাপ্ত হয় )) সমাধিন। ( যোগ 

দ্বারা) কর্ধবন্ধঃ £ কর্মের বন্ধন) নশ্তি (নই হয়), অপ্রতিবন্ধঃ ( অবাধ) 

বরহ্মাত্মবোধঃ (ব্রহ্মাভিন্ন আত্মজ্ঞান ) ইষ্যতে ( অভিলবিত হয় )॥ ৯০৬ ৮ 
অন্থবাদ। “আমি” “আমার ইত্যািরূপ অনাত্মাবগাহী যে বাসনাময় গ্রন্থি 

* এইটি বটে, অথব। এইটি নহে চিত্তের এরূপ অবস্থাকে বিকল্ব বলে। 
- 
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বিদ্কমান আছে, তাহা সমাধি দ্বার! বিলক্প্রাণ্ড হয়) সমাধি দ্বার! কর্তের ধন্ধনও 
নষ্ট হয়, এবং প্রতিবন্ধকরছিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় ॥ ৯০৬ 

এষ নিক্ণ্কঃ পন্থা! মুক্ত ব্রন্গাত্মন! স্থিতেঃ। 
শুদ্ধাতনাং মুম্ুক্ষণাং যত সদেকত্বদর্শনম্ ॥ ৯০৭ 

অন্বয। শুদ্ধাতবনাং (বিশ্ুদচত) মুযুক্ষণাৎ € মুক্তিকাম পুরুষগণের ) বৎ 

(ঘে) সদেকত্বদর্শনম (সতম্বরূপ বক্ষ ও আত্মার একত্বজ্ঞান ) এষঃ (ইহা) 
ব্রঙ্ধাত্বন। (ব্রহ্ষস্বরূপে ) স্থিতেঃ € অবস্থানরূপ ) যুক্তেঃ (মোক্ষের) নিঞ্ষণ্কঃ 
(অবাধ ) পন্থাঃ ( উপায়) ॥ ৯০৭ 

অন্থবাদ। বিশুদ্ধচিন্ত মুক্তিকাম পুরুষগণের সংস্বরূপ ব্রন্দের ও আত্মার 
এক ত্বদর্শনই ব্রহ্গম্বরূপে অবস্থানবূপ মুক্তির অকণ্টক উপায় ॥ ৯০৭ 

তম্মাত্তং চাপ্যপ্রমর্তঃ সমাধীন্ 

কৃত্ব। গ্রন্থিং সাধু নির্দাহা যুক্তঃ | 
নিত্যং ব্রহ্মানন্বপীযুষসিন্থে। 

মজ্জন্ ক্রীড়ন্ মোদমানো! রমস্য ॥ ৯০৮ 

অন্বয়। তন্মাৎ ( তজ্জগ্ত, ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদজ্ঞান মুক্তির উপায় বলিয়!) 

ত্বং চ অপি (তুমিও ) অপ্রমত্তঃ (সাবধান ) [সন্-__হইয়া ] সমাধীন্ (পূর্বোক্ত 
ছয় প্রকার সমাধি) কৃত্বা (করিয়া) সাধু (উত্তমরূপে) গ্রন্থিৎ ( কামাদি 

গ্রন্থিকে ) নিদ্ণাহা (পোড়াইয়া) যুক্তঃ (যোগী হইয়া) নিতাৎ ( সর্বদ।) 
্দ্মাননদপীযুষসিস্কৌ (ব্রহ্ম স্খরূপ অমৃতসাগরে ) মজ্জন্ (মগ্ন হইয়া) ভ্রীড়ন্ 
(ক্রীড়া করিয়া ) মোদমানঃ ( আনন্দিত হইয়! ) রমন্য ( রত হও) ॥ ৯০৮ 

অন্ুবাদ। সেইজন্ঠ তুমিও সা"ধানে পূর্ববক্ত ছয় প্রকার সমাধির অনুষ্ঠান- 
পূর্বক উত্তমরূপে কামক্রোধাদি গ্রশ্থি দগ্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইয়া, সর্বদ! 

ব্রহ্মানন্দরূপ অমুতসাগরে নিমগ্ন থাক্ষিয়া ক্রাড়। কর, আনন্দ লাভ কর এবং 
নিরত থাক ॥ ৯০৮ 

যোগঃ 

নির্ব্বিকল্পসমাধির্ধো বৃতিরৈশ্চল্যলক্ষণা | 
তমেব যোগ ইত্যাহুর্ষে গশাস্ত্রার্থকোবিদাঃ ॥ ৯০৯ 

অনথয়। ঘঃ (যে) নিরবিবকল্পসমাধিঃ (বিকক্শূন্ত যোগ ) নৈশ্চল্যলক্ষণা 
€ সধ্যরূপ ) বৃত্তিঃ (চিনের পরিণাম ), ধোগশাস্ত্রার্কোব্দাঃ (যোগশাস্ত্রের 

ভাৎপর্যযজ্ঞ পণ্ডিতের ) তম্ এব (তাহাকেই) যোগ ইতি (যোগ এই সংজ্ঞা) 

আছঃ (বলিয়। থাকেন ) ॥ ৯৭৯ 
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অন্বাদ। চিত্তবৃত্তির স্থিরতাই নির্ব্িকর্প সমাধি ) যোগশান্ত্র'বিৎ পর্তিতের! 
তাহাকেই “যোগ” বলিয়া থাকেন ॥ ৯০৯ 

অষ্টাবঙ্গানি। 
অফ্টাবঙ্গানি যোগ্য মে! নিয়ম আসনমৃ। 
প্রাণায়ামস্তথ। প্রত্যাহারশ্চাঁপি চ ধারণ! ॥ ৯১০ 

ধ্যানং সমাধিরিত্যেব নিগদস্তি মনীধষিণঃ | 

সর্ববং ব্রদ্মেতি বিজ্ঞানাদিক্ডিয়গ্রামমংঘমঃ ॥ ৯১১ 

যমোহয়মিতি সংপ্রোক্তো ইভ্যসনীযো মুহুমুহুঃ। 
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ ॥ ৯১২ 

নিয়মে। হি পরানন্দে। নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ | 
হ্বখেনৈব ভবেদ্ যস্সিন্নজত্রং ব্রহ্মচিস্তনম্ ॥ ৯১৩ 

অন্বয়। যমঃ (যম), নিয়মঃ (নিয়ম ), আসনৎ (আমন), প্রাণায়ামঃ 
(প্রাণায়াম ) তথা (এবং) প্রত্যাহারঃ চ (প্রত্যাহার ) অপি চ (এবং )ধারপা 
( দেশবন্ধ ) ধ্যানম্ ( চিত্তের একাগ্রতা ) ইতি এব (ইহাই ) যোগন্ত ( ষোগের ) 
অষ্টো ( আটটি ) অঙ্গানি ( অবয়ৰ) মনীষধিণঃ ( মহাত্মারা ) নিগদস্তি ( বলিয়! 
থাকেন ); সর্বং (সমস্ত বসন্ত) ব্রহ্ম (পরমাত্ম!) ইতি ( এইরূপ) বিজ্ঞানাৎ 
(জানিয় ) ইন্দ্রিরগ্রামসংযমঃ (ইন্দ্রিযসমূহের নিগ্রহ ) অয়ং (এই ) যমঃ (ধম) 
ইতি( ইহা ) সংপ্রোক্তঃ ( কথিত হয় ), [ অসৌ যমঃ--এই যম ] মুহুমুঃ ( পুনঃ 
পুনঃ ) অভ্যসনীয়ঃ (অভ্যাস করা কর্তব্য); সঙাতীয় প্রবাহঃ (সমানজাতীয় 
প্রত্যয়ের অবিচ্ছিন্ন ধারা) চ (এবং) বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ ( বিরুদ্ধজাতীয় 
প্রত্যয়ের অপনয়ন ) নিয়মঃ ( নিয়ম ) [উচ্যতে__কথিত হয় ], হি (যেহেতু) বুধৈঃ 
(পগ্ডিতগণ কতৃক ) নিয়মাৎ (নিয়ম হইতে ) পরানন্দঃ ( পরমন্ুখ ) ক্রিয়তে 

( লব্ধ হয় ) যন্মিন্( যাহাতে ) নুখেন এব ( অনায়াসেই ) অজতরৎ ( নিরস্তর ) 
ব্রহ্মচিত্তনং (ব্রহ্ষচিন্ত। ) ভবেৎ (হইয়া থাকে )॥ ৯১০ ॥ ৯১১ ॥ ৯১২ ॥ ৯১৩ 

অন্গবাদ। মনীষিগণ “বম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, 
ধ্যান ও সমাধি” এই আটটিকে যোগের অঙ্গ বলিয়া থাকেন। “এই সমস্ত বস্ত 
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে*__-এইরূপ জ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়সুহের সংযম “যম+ বলিয়! 
অভিহিত হয়, এই “যম” পুনঃ পুনঃ অভ্যান করা কর্তব্য । বিজাতীয় প্রত্যয়- 
প্রবাহকে পরিত্যাগ ও সজাতীয় বিজ্ঞানধারাকে নিয়ম বল! যায়; পণ্ডিতের! এই 
নিয়ম অনুষ্ঠান করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন, যাহাতে অনায়াসে নিরস্তর ব্রচ্ধ- 

চিন্ত। আসিয়া থাকে ॥ ৯১০ ॥ ৯১১ ॥ ৯১২ ॥ ৯১৩ 



২১৬ সর্ধবেদাস্ত-নিদ্ধাত্ত-সারঙংগ্রহঃ । 

আসনং তদ্ বিজানীয়াদিতরহ্খনাশনম্। 
চিত্তাদিসর্ববভাবেষু ব্রহ্মত্বেটনব ভাবনাৎ ॥ ৯১৪ 

অন্বয়। চিত্তাদিসর্বভাবেষু (চিত্ত অহস্কার গ্রভৃতি সমস্ত পদার্থে) ব্রন্গত্বেন 
এব (বরক্গ-স্বরূপে ) ভাবনাৎ ( চিন্তনছেতু ) [ যৎ--যে ] ইতরস্থথনাশনৎ ( বান্থ- 
সুখক্ষয় ) তত ( তাহাকে ) আসনং ( আসন ) বিজানীয়াৎ (জানিবে )॥ ৯১৪ 

অনুবাদ । চিত্ত, অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ত পদার্থকে ব্রহ্গরূপে চিস্ত। করিয়! 
বাহ সুখের নাশকে 'আসন' বলিয়া! জানিবে ॥ ৯১৪ 

নিরোধঃ সর্ববৃতীনাং প্রাণায়ামঃ ম উচ্যতে। 

নিষেধনং প্রপঞ্চস্তা রেচকাখ্যঃ সমীরণঃ ॥ ৯১৫ 

অন্বয়। [যঃ-ষে] সর্ধবৃত্তীনাং (চিত্তের সমস্ত বৃত্তির ) নিরোধঃ (রোধ), 
সঃ( তাহা!) প্রাণায়ামঃ (প্রাণায়াম ) উচ্যতে (কথিত হয়); প্রপঞম্ত 
(জগতের ) নিষেধনং (নিষেধ, ব্রদ্দে লয় ) রেচকাথ্যঃ (রেচক-নামক) সমীরণঃ 
(বায়ু) [ উচ্যতে-__উক্ত হয় ] ॥৯১৫ 

অন্থবাদ। পগ্গিতের চিত্তের সমস্ত বৃত্তির নিরোধকে 'প্রাণায়াম* বলিয়! 
থাকেন? গ্রপঞ্চের নিষেধ (ব্রন্মে লয় )-কে রেচক নামক বায়ু বল! হয় ॥ ৯১৫ 

ব্রন্েবাম্্রীতি যা বৃত্তিঃ পুরকো বায়ুরীরিতঃ 
ততস্তদ্রৃতিনৈশ্চল্যং কুস্তকঃ প্রাণসংযমঃ ॥ ৯১৬ 

অন্বয়। [ অহং--আমি] ব্রহ্ম এব (ক্রহ্মই ) অশ্মি (হই) ইতি ( এইরূপ) 
যা(যে)বৃত্তিঃ( চিত্তের অবস্থা!) [সঃম্তাহা ] পুরকে। বায়ুঃ (পুরক নামক 

বায়ু ঈরিতঃ (€ কথিত হয়); ততঃ ( অনস্তর ) তদ্বুতিনৈশ্চল্যৎ ( আমি ব্রহ্ধ 
ইত্যাকার বৃত্তির স্বরয্য ) [চ-এবং] প্রাণসত্যমঃ (প্রাণবাহুর নিশ্চলতা) 
কুম্তকঃ (কুম্তক ) [ উচ্যতে--কথিত“হয় ] ॥ ৯১৬ 

অন্থবাদ। “আমিই ব্রহ্গ'--এইরূপ চিত্তবৃত্বিকে 'পুরক বাঘ” বলে, অনস্তর 
সেইরূপ বৃত্তির স্র্ধ্য এবং প্রাণবাঘুর সংযমকে 'কুস্তক' বলা যায় ॥ ৯১৬ 

অয়প্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং প্রাণগীড়নম্। 

বিষয়ে্বাত্বতাং ত্যক্ত। মনসশ্চিতিমজ্জনম্ ॥ ৯১৭ 
প্রত্যাহারঃ সবিজ্ঞেয়োহভ্যসনীয়ো মুমুক্ষভিঃ | 
যত্র যত্র মনে। যাতি ব্রহ্মণত্তত্র দর্শনাৎ ॥ ৯১৮ 

মনসে। ধারণঞ্চেব ধারণ! সা! পর! মতা । 
্রন্ধৈবাম্মীতি সদৃবৃত্া। নিরালম্বতয়৷ স্থিতিঃ ॥ ৯১৯ 



সর্ববেধাস্-সিদ্ধাত্ব-সারলংগ্রহঃ। ৩১৭ 

ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী | 
নির্ব্বিকারতয় বৃত্য। ত্রহ্মাকারতয়। পুনঃ ॥ ৯২০ 

বৃতিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধি ধ্যানসংজ্ঞিকঃ | 
সমাধো ক্রিয়মাণে তু বিদ্বা হ্যায়ান্তি বৈ বলা ॥ ৯২১ 

অন্ব়। অয়ং চ অপি (এই কুভ্তকই) প্প্রবৃদ্ধানাৎ (জ্ঞানিগণের, [ চ-- 
এবং ] অজ্ঞানাং (জ্ঞানহীনগণের) প্রাণপীড়নং ( প্রাণবাযুর নিরোধ ) বিষয়েষু 
(শবম্পর্শাদি বিষয়সমূহে ) আত্মতাং ( আত্মত্বকে ) ত্যন্ত। (ত্যাগ করিয়1) 
মনসঃ ( মনের ) চিতিমজ্জনং ( চৈতন্তে-_ব্রন্গে স্থাপন ) সঃ (তাহাই ) প্রত্যা- 
হারঃ (প্রত্যাহারনামক যোগাঙ্গ ) বিজ্ঞেয় (জ্ঞাত হইবে) (সঃ--সেই প্রত্যা- 

হার] মুমুক্ষভিঃ (মুক্তিকাম পুরুষগণ কর্তৃক ) অভ্যসনীয়ঃ (অভ্যাস করা 
কর্তব্য) ধত্র ষত্র (যেখানে যেখানে ) মনঃ (মন) যাতি (গমন করে) তত্র 

( সেইস্থানে ) ব্রহ্ধণঃ (ব্রদ্ধের ) দর্শনাৎ (সাক্ষাৎকারহেতু ) মনসঃ (মনের ) 

ধারণং চ এব (কোন একস্থানে রক্ষণই ) সা (তাহা!) পর! ( উৎকৃষ্ট) ধারণা 
(ধারণা ) মতা (অভিমত ), ব্রদ্ধ এব (ব্রহ্মই )অন্মি হই) ইতি (এইরূপ) 
সদবৃত্যা! (উত্তম বৃত্তি দ্বারা) নিরালম্বতয়া ( অবলম্বনশুন্ততারূপে ) স্থিতি 
( অবস্থান ) ধ্যানশবেন (ধ্যান এই নাম দ্বারা) বিখ্যাত (প্রথিত হয় ) [সা-- 
সেই স্থিতি] পরমানন্দদায়িনী ( অতিশয় আনন্দ প্রদান করে) নির্ব্বিকারতা 
( বিকারশৃন্তত্বরূপে ) ব্রহ্মাকারতয়। (ব্রহ্মাকারত্বরূপ ) বুত্ত্যা (বৃত্তি দ্বার) পুনঃ 

(বাক্যালঙ্কার ) নম্যক্ (উত্তমরূপে) বুত্তিবিম্মরণং ( বৃত্তির বিস্বৃতি ) ধ্যানসংজ্ঞ কঃ 

(ধ্যানাপর-নামক ) সমাধি: (সমাধি) [উচ্যতে-_-কথিত হয়] সমাধো ( সমাধি) 
ক্রিযমাণে ( অনুষ্ঠিত হইলে) হি (নিশ্চিত) বিষ্বাঃ ( প্রতিবন্ধকসমৃহ) বলাৎ 
( বলপুর্ববক ) আয়াস্তি ( আগমন করে )॥ ৯১৭ ॥৯১৮॥ ৯১৯ ৯২০ ॥৯২১ 

অনুবাদ। এই কুস্তকই জ্ঞানী ও অজ্ঞদ্িগের প্রাণবাসধুর নিরোধক । শবব- 
ম্পর্শাদি বিষয়সমূহে আত্মত্ব পরিত্যাগপূর্বক মনের ঠচতন্তে স্থাপনকে “প্রত্যাহার” 
বলিয়! জানিবে; সুমুক্ষুগণের এই প্রত্যাহার অভ্যাস কর! অবশ্য কর্তব্য। যে 
যেস্থানে মনঃ গমন করে, সেই সেই স্থানে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হেতু মনের ধারণ 
উৎকৃষ্ট ধারণা বলিয়। কথিত হয় । “আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ সাধুবৃত্তি খারা মনের 
আশ্রয়হীনত্বরূপে অবস্থানকে 'ধ্যান* বল! যায়; ইহা পরম আনন প্রদ্দান করিয়! 
থাকে। বিকাররহিত ব্রক্ধাকার বৃত্তি দ্বার ইতরবুতির সম্যক বিশ্মরণকে 'সমাধি' 
বলে; ইহাকে ধ্যান (ধ্যানের পরাকাষ্ঠ। ) বলা যাঁয়। সমাধি অনুষ্ঠিত হইলে, 
বিদ্বনকল বলপূর্ব্বক উপস্থিত হয় ॥ ৯১৭ ॥ ৯১৮ ৯১৯ ॥৯২০ ॥ ৯২১ 

অনুসন্ধানরাহিত্যমালম্তাং ভোগলালসমূ। 

ভয়ং তমশ্চ বিক্ষেপস্তেজঃস্পন্দশ্চ শুন্যতা ॥ ৯২২ 
অন্বয়। অনুসন্ধানরাহিত্যৎ (ব্রদ্ধান্বেণরহিতত1 ) আলম্তং ( অলসতা ). 



৩১৮ সর্ববেদাত্-সিদ্ধানত-সারসংগ্রইঃ | 

ভোগলালসং (ভোগেচ্ছ!) তয়ং (ভীতি) তমশ্চ (এবং অজান ) বিক্ষেপঃ 
( চিত্তচাঞ্চল্য ) তেজঃম্পন্মশ্চ ( উত্তাপের দ্বারা স্পন্দন ) শুন্ভত! (শৃন্তত্ব )[ এই 
গুলি যোগবিজ্ঞ ] ॥ ৯২২ 

অন্ুবাদ। [ব্র্ষবিষয়ে] অন্ুসন্ধান-রাহিত্য, আলম, ভোগবাসনা, ভয়, 

অজ্ঞান, বিক্ষেপ, তেজের দ্বার! স্পন্দন এবং শুন্ততা__-এই কয়টি সমাধির 
বিশ্ব ॥ ৯২২ 

এবং যদ্বিত্ববাঞ্ুল্যং ত্যাজ্যং ত্ ব্রহ্মবিজ্জনৈঃ। 
বিদ্বানেতান্ পরিত্যজ্য প্রমাদরহিতো৷ বশী । 
সমাধিনিষ্ঠয়া ব্রহ্ম সাক্ষাদ্ভবিতুমর্থসি ॥ ৯২৩ 

অন্বয়। এবং (এইরূপ )যৎ (যে) বিস্ষবাছুল্যৎ ( অন্তরায়ের প্রাচ্য) 
তৎ (তাহা) ব্রহ্মবিজ্জনৈঃ (ব্রঙ্গন্ত ব্যক্তিগণকর্তৃক) ত্যাজ্যৎ (পরিহ্রণীয় )। 
[ ত্বধ__তুমি ] এতান্ (এই )বিগ্ান্ ( অস্তরায়পকলকে ) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ 
করিয়া) প্রমাদরহিতঃ ( অনবধানতাবিহীন ) বশী (জিতেন্ছ্রিয়) [ সন্্-- 
হইয়] ] সমাধিনিষ্টয়া (সমাধির উৎকর্ষ দ্বারা ) সাক্ষাৎ (প্রত্যক্ষ ) ব্রহ্ম (পর- 
মাত্মা) ভবিতৃৎ (হইতে ) অর্থসি (যোগ্য হও )॥ ৯২৩ 

অনুবাদ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণের এবংবিধ বিদ্নপ্রাচূর্য্য ত্যাগ করা অবশ্ত- 
কর্তব্য । তুমি ( শিষ্য) এই সমুপায় বিষ্ব পরিত্যাগপূর্বক প্রমাদবিহীন এবং 
জিতেন্দ্রিয় ছইয়া, সমাধির পরাকাণ্টা দ্বার! সাক্ষাৎ ব্রহ্ম হইতে সমর্থ হও ॥ ৯২৩ 

শিষ্যস্ত স্বানুভবঃ | 
ইতি গুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ 

পরমবগম্য স্বতত্বমাত্ববুদ্ধ্য। | 

প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্সা! 

কচিদচলাকৃতিরাত্মনিঠিতো হভুৎ ॥ ৯২৪ 
অন্বয়। [ শি্পুঃ-্বিদ্ার্থী ] ইতি ( এইরূপ ) শ্রুতিপ্রমাণাৎ (বেদ-প্রমাণ ) 

গুরুবচনাৎ ( গুরুর বাক্য শ্রবণ করিয়!) আত্মবুদ্ধযা ( নিজ জ্ঞান দ্বারা ) পরং 
(উৎকৃষ্ট) শ্বতত্বম্ (আত্মস্বরূপ ) অবগম্য (অবগত হইয়। ) প্রশমিতকরণঃ 
(শান্তেন্দ্িয় ) কচিৎ (কদাচিৎ) অচলাকৃতিঃ (স্থির) [ চ--এবং] আত্ম- 
নিষ্িতঃ ( আত্মপরায়ণ ) সমাহিতাত্মা (সমাহিতচিত্ত) অভূৎ হেইয়াছিলেন) ॥ ৯২৪ 

অনুবাদ। শিষ্য এবংপ্রকার শ্রুতি- প্রমাণ গুরুবাক্য শ্রবণ করিয়া, সমুদ্দিত 
আত্মজ্ঞান দ্বার! প্ররুষ্ট আত্মতত্ব অবগত হইয়া, শাত্তেন্রিয, স্থির, আত্মপরার়ণ 
এবখ কদাচিৎ সমাহিতচিত্ড হইয়াছিলেন ॥ ৯২৪ 



সর্বাবেধাস্ত-সিদ্ধাস্ত-সারসংগ্র্ঃঃ। ৩১৯ 

বছকালং সমাধায় ব্বন্বরূপে চ মানসমূ । 

উত্থায় পরমানন্দাদ্ গুরুমেত্য পুনমু্দা ॥ ৯২৫ 

_ প্রমাণপুর্ধবকং ধীমান্ সগদ্গদমুবাচ হু। 

নমে। নমন্তে গুরবে নিত্যানন্দত্বরূপিণে ॥ ৯২৬ 

যুক্তসঙ্গায় শান্তায় ত্যক্তাহস্তবায় তে নমঃ । 

দয়াধান্সে নমে। ভূন মহিন্নঃ পারমস্ত্য তে। 

নৈবাস্তি যকটাক্ষেণ ব্রন্ষৈবাইভবমদ্ধয়ম্ ॥ ৯২৭ 
অন্বয়। ধীমান্ (বুদ্ধিমান শিষ্য) বুকালং (অনেক কাল ব্যাপিয়া) 

্বন্বরূপে চ( আত্মস্বরূপে ) মানসং ( মন) সমাধায় ( সমাধান করিয়। ) পরমা- 

নন্দাৎ ( অতিশয় নুখবশতঃ ) উখায় ( উত্িত হইয়1 ) মুদ্বা ( হর্যভরে ) পুনঃ 
(আবার) গুরুম্ ( গুরুকে ) এত্য (প্রান্ত হইয়1) প্রণামপুর্ববকং (প্রণিপাত- 
পুরঃসর ) সগদ্গদৎ € গদ্গনদ্ূকণ্ে ) উবাচ হু ( কহিয়াছিলেন ),__নিত্যানন্দ- 

স্বরূপিণে (নিত্যন্থথম্বরূপ) গুরবে (গুরু ) তে ( তোমাকে ) নমোনমঃ ( নম- 

স্কার করি), মুক্তসঙ্গায় ( সঙ্গরহিত ) শাস্তায় ( শমগুণবিশিষ্ট ) ত্যক্তাহস্তায় 
( পরিগতাহঙ্কার ) তে (তোমাকে ) নমঃ (নমস্কার ), দয়াধায়ে (দয়ার আধার ) 

ভূয়ে (ভূমা-_ব্র্গ উদ্ধেশে ) নমঃ (নমস্কার), তে (তোমার) জন্ত (এই) 
মহিয়ঃ €( মহিমার ) পারধ (মীমা ) ন এব অন্তি নাই), যৎকটাক্ষেণ (যাহার 
কটাক্ষ দ্বারা )[ অহংস্মআমি ] অদ্বয়ৎ (অদ্বৈত) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্ষই) অভবম্ 
( হইয়াছি )॥ ৯২৫ ৯২৬ ॥৯২৭ . 

অনুবাদ । বুদ্ধিমান্ শিষ্য বনকাল আত্মন্বরূপে মনঃসমাধানপুর্বক উত্খিত 
হইয়া, পরমানন্দবশতঃ পুনরায় হর্যভরে গুরুকে প্রাপ্ত হইয়া প্রণিপাত-পুরঃসর 

গদ্গদ্কণ্ঠে গুরুকে বলিলেন,__তুমি নিত্যানন্দম্বরূপ, গুরু, তোমাকে নমস্কার 
করি; তুমি সঙ্গরহিত, শাস্ত ও অহঙ্কারশৃন্ত, তোমাকে প্রণিপাত করি; দয়ার 
আধার ব্রঙ্গস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি, যে গুরুর কৃপা-কটাক্ষ দার আমি 
অদ্বিতীয় ব্রন্গস্বরূপ হইয়াছি, সেই গুরু তুমি, তোমার মহ্মার সীমা নাই। 
৯২৫ ॥ ৯২৩ ॥ ৯২৭ 

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্ামি ত্যজামি কিম্। 
যম্ময়। পুরিতং বিশ্বং মহা কল্পাম্থুন! যথা ॥ ৯২৮ 

অন্ব্ন। [অহং-- আমি ]কিং (কি) করোমি (করি), ক(কোথায়) 
গচ্ছামি (যাই ),কিৎ (কি) গৃহামি (গ্রহণ করি), কিৎ (কি) ত্যজামি 
(ত্যাগ করি)? যং(যেকারণে) ময়া (আম! কর্তৃক) যথ! (যেন) মন্থা 



৩২৬ সর্ববেদাস্ত-সিদ্ধান্ত-সারসংগ্রহঃ। 

কল্লাম্ুন! ( অতিশয় সন্হল্পন্ধপ বারির দি বিশ্বং (জগৎ) পুরিতম্ (পুরি, 
পূরণকৃত হইয়াছে )॥ ৯২৮ 

অনুবাদ। আমি কি করি, কোথার হাই, কি গ্রহণ করি এবং কোন বধ 
ত্যাগ করি? কারণ, আমি যেন এই বিশ্বকে অত্যন্ত সন্বল্পরূপ বারি দ্বার! পুর্ণ 
করিয়াছি ॥ ৯২৮ 

ময়ি স্থখবোধপয়োধে৷ মহতি ব্রহ্মাগুবুদ্বুদসহত্রম। 
মায়াময়েন মরুতা৷ ভূত্ব! ভূত্বা৷ পুনস্তিরোধত্তে ॥ ৯২৯ 

অন্ব়। মহতি (অতীব) স্খবোধপয়োধৌ ( আনন্দজ্ঞান-সমুদ্র ) মন্ষি 
( আমাতে ) ব্রহ্গাগুবুদ্বুদ্দহশ্রৎ (ব্রহ্মাগ্ুরূপ সহম্র সহম জলবিদ্ব ) মায়াময়েন 

( মারাযুক্ত ) মরুত! ( বায়ু দ্বার1) তৃত্বা তৃত্বা ( পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়1) পুনঃ 
(আবার ) তিরোধত্তে (বিলীন হইয়। থাকে )॥ ৯২৯ 

অন্ুবাদ। অতীব আনন্দজ্ঞান.পারাবারন্বরূপ আমাতে মাত্মাতে) ব্রহ্মা" 
রূপ সহশ্র জলবিত্ব মায়াময় বাধু দ্বার! পুনঃ পুনঃ উদ্ভূত হইয়। আবার তিরোহিত 
হইয়! থাকে ॥ ৯২৯ 

নিত্যানন্দস্বরূপোহহমাত্মাহং ত্বদনুগ্রহাৎ। 
পূর্ণোহমনবগ্যোহ্হং কেবলোহ্হং চ সদৃগুরো৷ ॥ ৯৩০ 

অন্বয়। সদ্গুরো (হে সাধু গুরো !) অহৎ ( আমি) ত্বদনুগ্রহাৎ €( তোমার 

কৃপায় ) নিত্যানন্দন্বরূপঃ ( সদ] সুখন্বরূপ), অহম্ আমি) আত্মা ক্রেঙ্গস্বরূপ), 
অহং ( আমি) পূর্ণঃ (পরিপূর্ণ ), অহ্ম্ (আমি) অনবদ্ঃ ( অনিন্দনীয় ১, অহং 
(আমি ) কেবলঃ (শুদ্ধ) ॥ ৯৩০ 

অনুবাদ। হছে সদ্ৃগুরো! আমি আপনার অগ্ুগ্রহে নিত্য সুথম্বরূপ, 
আমি আত্ম-(ব্রঙ্গ )-স্বরূপ, আমি পুর্ণ, অনিন্দনীয় এবং শুদ্বস্বভাব ॥ ৯৩৪ 

অকর্তাহমভো ক্তাহমকিকারো হহম্র্রিয়ঃ | 
আনন্দঘন এবাহুমসঙ্গোহহং সদাশিবঃ ॥ ৯৩১ 

অন্বয়। অহম্ (আমি) অবকর্তা (কর্তত্বরহিত ), অহম্ (আমি) 
অভোক্তা ( ভোতৃত্বরহিত ), অহম্ ( আমি) অবিকারঃ (বিকাররছিত ), [ অহম্ 
--আমি ] অক্রিয়ঃ (ক্রিয়ারহিত ), অহম্ (আমি) আননঘনঃ এব (ম্থুখ- 
দ্বপনীপই ), অহম্ (আমি ) অনঙ্গঃ (সঙ্গবর্জিত ), [অহমূ-_আমি ] সম্দাশিবঃ 
€ সর্বদ! কল্যাণময় ) ॥ ৯৩১ 

অনুবাদ। আমি,-অকর্তা, অভোক্তা, বিকারশুন্ঠ, নিক্রিয়, সুখন্বরূপ, 
অসঙ্গ এবং সদাশিব ॥ ৯৩১ 

ত্বকটা ক্ষবরচান্দ্রক্দ্ি কাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ। 

প্রাপ্তবানহমখগ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাঁৎ ॥ ৯৩২ 
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অন্বয়। ত্বৎকটাক্ষবরচান্ত্রচন্্িকাপাতধৃতভবতাঁপজশ্রমঃ (তোমার কটাক্ষ 
রূপ উৎকৃষ্ট জ্যোৎলাপাতের দ্বারা সংদারতাপজনিত শ্রাস্তি বিদুরিত হইয়াছে 
যাহার, সেই ), অহং ( আমি ) ক্ষণাৎ ( ক্ষণমাত্রেই ) অথগুবৈভবাননম্ ( অখণ্ড- 
রশ্থধযসুখরূপ ) অক্ষয়ম্ (অবিনাশী ) আত্মপদং ( আত্মস্থিতি ) প্রাপ্তবান্ (প্রাপ্ত 
হইয়াছি )॥ ৯৩২ 

অন্থবাদ। ত্বদীয় কটাক্ষরূপ উৎকৃষ্ট জ্যোতাপাতের হ্বারা আমার সংসার- 
তাপজনিত শ্রান্তি বিদুরিত হইয়াছে, আমি মুহুর্তকাল মধ্যে অখগ্ড-পরশবর্যয" 
আনন্দরূপ অক্ষয় আত্মপদ লাভ করিয়াছি ॥ ৯৩২ 

ছায়য় স্পৃ্মুষ্ঃং বা শীতং বা ছুষ্ু স্থষ্ঠুবা । 
ন স্পৃশত্যেব যকিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণমূ ॥ ৯৩৩ 

অহয়। ছায়য়া €ছায়া দ্বার) স্পৃ্ং ( কৃতস্পর্শ) উঞ্জং (গরম) বা 
(কিংবা) শীতৎ (ঠাণ্ডা ) বা(কিংবা)ছর্টু (মন্দ) সুষ্ঠ (ভাল) যংকিঞ্চিৎ 

(যাহ! কিছু ) তদ্বিলক্ষণং ( শীতার্দির বিপরীত ) পুরুষং ( পুরুষকে ) ন ন্পৃশতি 
এব (স্পর্শ করিতে পারেই না) ॥ ৯৩৩ 

অনুবাদ। ছায়া দ্বার! স্পৃষ্ট উ্ণ শীত কিংবা ভাল মন্দ যাহা কিছু, তাহার 
( শীতাদির ) বিরুদ্ধধর্শন পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে ন! ॥ ৯৩৩ 

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধন্মী ন স্পৃশত্তি বিলক্ষণম্। 
অবিকারমুদামীনং গৃহধর্্মাঃ প্রদীপবৎ.॥ ৯৩৪ 

অন্থয়। গৃহধন্মাঃ ( গৃহের ধন্মসমূহ ) প্রদ্দীপবৎ (যেমন প্রদীপকে স্পর্শ 
করিতে পারে না, সেইরূপ ) সাক্ষাধন্দীঃ (যেগুলি সাক্ষীর ধর্ম নহে, তাহার!) 
বিলক্ষণৎ ( বিপরীত ) সাক্ষিণৎ (পাক্ষীকে ) ন ম্পৃশস্তি (স্পর্শ করে ন1), 
অবিকারম্ (বিকারশৃন্ত ) উদাসীন ( কর্তৃত্বাদিরহিত ) [ আত্মানং-_-আত্মাকে ] 
ন ম্পৃশস্তি (ম্পর্শ করে না) ॥ ৯৩৪ র 

অন্গবাদ। গৃহের ধর্সমূহ যেমন প্রদদীপকে স্পর্শ করিতে পাঁরে না, সেইরূপ 
যে সমুদায় সাক্ষীর ধম নহে--তাহার! বিলক্ষণ, বিকার-রহিত, উদাসীন সাক্ষীকে 
স্পর্শ করে না ॥ ৯৩৪ 

রবের্ষথা কর্্মণি সাঁক্ষিভাবো 

বহেহর্ষথা বায়সি দাহকত্বম্। 
রজ্জৌর্ধথারোপিতবস্তৃসঙ্গ- 

স্তথৈব কুটস্থচিদাত্মনো! মে ॥ ৯৩৫ 
অন্বয়। বথ! (যেমন ) রবেঃ €হুর্যের ) কর্মমশে (ক্রিয়ায় ) লাক্ষিভাবঃ 

(সাক্ষিত্ব), যথা ব| (অথব1) বন্ধেঃ € অগ্ির ) অয়ধি (লৌহে) দাহকত্বং 
| ৪১ 
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(দাঁছকর্তৃত্ব) যথ! (যেরূপ ), রজ্জোঃ (দড়ির) আরোপিতবন্তদঙঃ ( কল্পিত 
_নর্পাদিবন্তর সহিত সন্বদ্ধ ) কৃটগ্থচিদাত্মনঃ ( কুটস্থ চৈতন্তম্বরূপ ) মে (আমার ) 
তথা এব (সেইরূপ সন্বন্ধ অর্থাৎ সঙ্গ নাই )॥ ৯৩৫ - রি 

অনুবাদ। হৃর্য্ের যেমন কর্শে সাক্ষিতামাত্র, কিংবা অগ্নির যেমন লৌকে 
দাহজনকতা, অথবা রঙ্ছুর যেরূপ সর্পার্দি কল্পিত বস্তর সহিত সঙ্গ বিদামান 
আছে, কৃটস্থ চৈতন্তত্বরূপ আমার ( আত্মার) সেইরূপই সম্বন্ধ ॥ ৯৩৫ 

ইত্যুক্ত1 স গুরু স্তত্বা প্রঅয়েণ কৃতানতিঃ | : 
মুমুক্ষোরুপকারায় প্রব্যাংশমপুচ্ছত ॥ ৯৩৬ 

অন্বয়। সঃ (সেই শিষ্যা) ইতি ( ইহা) উক্ত! ( বলিয়]) গুরুৎ ( গুরুকে ) 
স্তত্ব| (স্তব করিয়1) প্রশ্রয়েণ ( বিনয়-সহকারে ) কৃতানতিঃ ( প্রণামপূর্বক ) 
ুমুক্ষোঃ (মুক্তিকামের ) উপকারায় (উপকারের জন্য ) প্রষ্টব্যাংশম্ প্রেটব্যভাগ) 
অপৃচ্ছত ( দিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ) ॥ ৯৩৬ 

অনুবাদ। শি্া এবংবিধ বাকা বলিয়া, গুরুকে স্তরতি করিয়া, বিনয়সহকারে 
প্রণত হইয়া, মুমুক্ষুর উপকারের জন্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৯৩৬ 

জীবন্মুক্তস্ত ভগবন্ননুভূতেশ্চ লক্ষণমৃ। 
বিদেহমুক্তস্ত চ মে কৃপয়া ব্রহি তত্বতঃ ॥ ৯৩৭ 

অন্বয়। ভগবন্ (হে যড়ৈশর্য্যশালিন্!) জীবনুক্রন্ত (জীবিতাবস্থায় 
মুক্তের ) অন্ুভূতেশ্চ ( এবং অনুভবের ) বিদেহমুক্তন্ত চ (এবং বিদেহমুক্তের ) 
লক্ষণৎ ( লক্ষণ) মে ( আমাকে ) কৃপগ্ন! ( দয়াপূর্ববক ) তত্বতঃ ( বথার্থভাবে ) 
ব্রহি ( বলুন )॥ ৯৩৭ 

অনুবাদ। হে ভগবন্! জীবনুক্ত, অনুভব এবং বিদেহমুক্তির ( দেহনাশের 
পর মুক্তির ) লক্ষণ আমাকে কৃপাপুর্ধবক যথাযথ বিবৃত করুন ॥ ৯৩৭ 

০০০ 

জ্ঞানভূমিকালক্ষণম্। 
শ্রীগুরু 2 

বক্ষ্যে তুভ্যং জ্বানভূমিকাঁয়! লক্ষণমাদিতঃ | 
জ্ঞাতে বস্মিংস্তয়া সর্ববং জ্ঞাতং স্তাৎ পুষ্টমগ্ যৎ ॥ ৯৩৮ 

অন্বয়। শ্রীগ্ুরুঃ (গুরু )[ কহিলেন ], [ অহং__আমি ] জ্ঞানভূম্মিকায়াঃ 
(জ্ঞান-ভূমিকার ) লক্ষণং ( লক্ষণ) আদিতঃ (প্রথম হইতে ) তুভ্যৎ ( তোমার 
উদ্দেশে, তোমাকে ).বক্ষ্যে ( বলিৰ )) যন্মিন্ (যাহা) জ্ঞাতে (জ্ঞাত হইলে ) 
বয়! ( তোমাকর্তৃক ) অন্ত ( আজ ) ং (যাহা) ম্পৃষ্টং (জিজ্ঞাসিত হইয়াছে ) 
[ ভৎ--তাহা ] নর্বৎ (সমন্ত ) জাঁতং (বিদিত ) স্তাৎ ( হইবে )॥ ৯৩৮ 
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অন্ধুবাদ। গুরু কহিলেন,--তোমাকে জ্ঞানের ভূমিকার ( অবস্থায় ) লক্ষণ 
প্রথম হইতে বলিব; যাহা অবগত হইলে, অদ্য তুমি যাহা জিজ্ঞাস! করিয়াছ, 
তৎসমুদায় অবগত হইবে ॥ ৯৩৮ ৃ 

জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছা স্তাৎ প্রথম! সমুদীরিতা | 
বিচারণ! দিতীয়া তু তৃতীয়া তনুমানসী ॥ ৯৩৯ 

অন্বয়। শুভেচ্ছ! ( শুভেচ্ছা-নাস্বী ) জ্ঞানভূমিঃ (জ্ঞানের অবস্থ। ) প্রথমা 
( আগ্ডা ) সমুদীরিত| ( কথিত ) স্তাৎ (হয় ), তু পোরপুরণে) বিচারণ! ( বিচ- 
রণানায়ী ) দ্বিতীয়! ( দ্বিতীয়! ভূমি ) তন্থুমানসী ( তন্থমানসী-নামিক] ) তৃতীয়! 
( তৃতীয়৷ ভূমি )॥ ৯৩৯ 

অন্বাদ। প্রথম! জ্ঞানভূমি “শুভেচ্ছা” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
'বিচারণা” দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি ; তৃতীয়! “তন্ুমানসী” বলিয়া! কথিত হয় ॥ ৯৩৯ 

সত্বাপতিশ্চতুর্থী স্ত/ৎ ততোহসংসক্তিনামিকা | : 

পদার্থাভাবন! ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্্যগা স্মৃতা ॥ ৯৪০ 
অনয়। চতুর্থ ( চতুর্থী ভূমি ) সত্বাপত্তিঃ (সত্বাপত্তি-নামিক1) স্তাৎ (হয়) 

ততঃ ( অনস্তর অর্থাৎ চতুর্থীর পর পঞ্চমী ) অসংসক্তিনামিকা ( অসংসক্তি- 
নাস্তরী), যী (যী) পদার্ধাভাবনা ( পদার্থাভাবনানায়্ী ), সপ্তমী (সপ্তমী 
ভূমিকা.) তুর্যাগ! (তুর্য্যগা-নামি ক! ) স্থৃতা ( কথিত হয় )॥ ৯৪০ 

অন্থ্বাদদ। চতুর্থী তৃমিকার নাম 'সত্বাপত্তি। “অসংসক্কি+ নামিক1 পঞ্চমী 
ভূমিকা, ষষ্ঠী পদার্থাভাবন!, এবং তুরধ্যগ! ভূমিক1 সপুমী বলিয়। কথিত হয় ॥ ৯৪০ 

শুভেচ্ছা । 
স্থিতঃ কিং মুঢ় এবাস্মি প্রেক্ষ্যোহহং শান্্রসজ্জনৈঃ | 
বৈরাগ্যপূর্ববমিচ্ছেতি শুভেচ্ছা চোচ্যতে বুধৈঃ ॥ ৯৪১ 

অন্বয়। শান্্রসজ্জনৈঃ (শান্ত্রবিষয়ে যাহার! সাধু ব্যক্তি, অর্থাৎ শান্ত্রাভিজ্ঞ 
ব্যজি, তাহাদের কর্তৃক) প্রেক্ষ্যঃ ( দর্শনবিষয়ীভূত ) অহুং (আমি) কিং 
(কি) সূঢ় এব (মোপ্রাপ্তই ) স্থিতঃ (বিদ্তমান আছি) ইতি ( এবং- 
প্রকার ) বৈরাগ্যপূর্বং ( বৈরাগ্যসহকারে ) ইচ্ছা! ( বাসনা) বুধৈঃ ( পঙ্তিতগণ 
কর্তৃক ) গুভেচ্ছা চ ( শুভেচ্ছা নায়ী যোগভূমিক1) উচ্যতে কেথিত হয়) ॥৯৪১ 

অন্থবাদ। আমি শন্তরদরণিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া! কি মুড়ের মত অবস্থান 
করিতেছি, বৈরাগ্যপূর্বক এবংবিধ ইচ্ছাকে পণ্ুতের! “গুভেচ্ছ।» বলিয়া 
থাকেন ॥ ৯৪১ 
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বিচারণা । 
 শীস্ত্রঙ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপুর্ববকম্ । 

সদাচারপ্রবৃততি ধা প্রোচ্যতে সা বিচারণা ॥ ৯৪২ 
অন্বয়। শান্ত্রঞ্জনসম্পর্কবৈরাগ্যাভ্যাসপূর্র্বকৎ (বেদাদি শান্ত, সাধুগণের 

সছিত সন্বন্ধ এবং বৈরাগ্যের অভ্যাস-সহকারে) ঘা (যে) সদ্দাচার প্রবৃত্তি 
(লদাচারেচ্ছ! ) সা (তাহা ) বিচারণা (বিচারণা-নায়ী ছিতীয়ভূমি ) প্রোচ্যতে 
(কথিত হয় )॥ ৯৪২ 

অন্থবাদ। বেদাদিশাজ্ের অনুশীলন, সাধুগণের সহিত সহবাস এবং 
বৈরাগ্যের অভ্যাঁস-সহকারে যে সদশচারে প্রবৃতি- জন্মে, পঞ্ডিতেরা তাহাকে 
“বিচারণা+ বলিয় থাকেন ॥ ৯৪২ 

তন্ুুমানসী ৷ 
বিচারণাশুভেচ্ছাভ্যামিন্দ্রিয়ার্থেষু রক্ততা | 

যত্র স তন্ুুতামেতি প্রোচ্যতে তনুমানসী ॥ ৯৪৩ 

অন্থয়। যত্র (যে অবস্থায়) বিচারণাশ্ড ভেচ্ছাভ্যাৎ ( বিচারণা-নাম্মী দ্বিতীস্ব- 
ভূমি ও শ্ুভেচ্ছানামিক প্রথম ভূমির দ্বারা ) ইন্্রিয়ার্থেধু (ইন্দ্রিয়ের বিষয়- 
সমূহে ) রক্তত! ( অনুরাগ ) তন্ুতাম্ (ক্ষীণতাকে ) এতি (প্রাপ্ত হয়)স৷ 
(তাহা) তন্ুমানসী ( তনুমানসী-নামিক1 তৃতীয়! যোগভূমি ) প্রোচাতে 
(কথিত হয় )॥ ৯৪৩ 

অন্ুবাদ। যে অবস্থায় বিচারণ] ও শুভেচ্ছা-নায়ী যোগভূমিদ্বর় দ্বার! 
ইন্জ্িয়ের বিষয়সমূছে অনুরাগ ক্ষীণভাব ধারণ করে, তাছাকে চিট 
“তদুমানসী" বলিয়। থাকেন ॥ ঈ৪৩ £ 

সন্থাপত্ি। 
ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাচ্চিত্তেহর্থবিরতের্বশাৎ। 

সত্বাত্বনি স্থিতে শুদ্ধে সত্বাপতিরুদাহৃত৷ ॥ ৯৪৪ 
অন্থয়। ভূমিকাত্রিতয়াভ্যাসাৎ (পূর্বোক্ত শুভেচ্ছা, বিচারণ! ও তম্থুমানপী- 

নামিক! ভূমিব্রয়ের অভ্যাসহেতু ) চিত্তে € অন্তঃকরণে) অর্থবিরতেবশাৎ 
(বিষয়ের উপশাস্তিবশতঃ ) শুদ্ধে (কেবল) সত্বাত্মনি (সত্বগুণাধিক চিতে ) 
স্থিতে ( অবস্থিত হইলে ) সত্বাপত্তি ( সত্বাপত্তিনামিক! চতুর্থী ভূমিক1 ) উদাহতা! 
(কথিত হয় )॥ ৯৪৪ 
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অস্থবাদ। পূর্বোক্ত তিনটি ভূমির অভ্যাসপ্রযুক্ত চিত্তে বিষয়বাপনা নিবৃত্ত 
হইলে, শুদ্ধ-সত্বগ্ণগ্রধান আত্মাতে অবস্থান করাকে পণ্ডিতের “সস্থাপত্তি 

& 

বলিয়া! থাকেন ॥ ৯৪৪ রম 

১ 

ংসক্তিনামিকা। . 
দশীচতুষটয়াভ্য সাদসংসর্গফল! তু যা। 
রূঢ়সত্্চমণ্ডকার। প্রোক্তা সংসক্তিনামিক। ॥ ৯৪৫ 

অন্বয়। তু (পরন্ত ) দশাচতুষ্য়াভাসাৎ ( পূর্বোক্ত চারিটি দশার অভ্যাস 
বশতঃ ) যা (যে) অসংসর্গফল!'( অসংসর্গ যাহার ফল এবংবিধ ) রূঢ়সত্বচমত- 
কার! ( প্রসিদ্ধ সত্বগুণের চমতকৃতি--আধিক্য ) [সা--তাহা] সংসক্ষিনামিক! 
(সংসক্কিনামিক। চতুর্থী যোগভূমি ) প্রোক্তা ( কথিত হয় )॥ ৯৪৫ 

অন্ধুবাদ। পূর্বোক্ত ভূমিচতুষ্টয়ের অভ্যানবশতঃ কাহারও সহিত সংসর্গ 
করিতে ইচ্ছা! হয় না এবং সত্বগুণের আধিক্য জন্মে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতের! 
“সংসক্ষি-নামিকা* ভূমিক। বলিয়া! থাকেন ॥ ৯৪৫ 

পদার্থাভাবনা । 
ভূমিকাপঞ্চকা ভ্যাসাৎ স্বাত্ারামতয়! ভূশম্। 

অভ্যন্তরাণাং বাগ্ানাং পদার্ধানামভাবনাৎ ॥ ৯৪৬ 

পরপ্রযুক্তেন চিরপ্রযত্বেনাববোধনম্ । 

পদ্দার্ধাভাঁবনা নাম ষষ্ঠী ভবতি ভূমিকা ॥ ৯৪৭ 
অন্বয়। ভূমিকাপঞ্চকাভ্যাসাঁৎ (পূর্বোক্ত ভূমিক1 পাঁচটির অভ্যাসবশতঃ ) 

স্বাত্মারামতয়! ( আত্মাতে অন্ুরক্তি হেতু ) অভ্যন্তরাণাং ( অন্তরস্থিত ) [ এবং ] 
বান্ানাং ( বহিঃস্থিত ঘটপটাদি ) পদার্থানাৎ ( পদার্থসমূহের ) ভৃশম্ ( অত্যন্ত ) 
ঘভাবনাৎ (চিস্ত/ না কর! বশতঃ) পরপ্রযুক্তেন (অপর কর্তৃক প্রেরিত) 

চিরপ্রধত্বেন ( বনুকালের ঘত্ব দ্বার! ) অববোধনৎ (জ্ঞান) [স--তাহা] পদার্থা- 
ভাবনা-নাম ( পদার্ধাভাবন।-নামিক1 ) বী ( যী) ভূমিক! (জ্ঞানের অবস্থা ) 
ভবতি (হয় )॥ ৯৪৯ ॥ ৯৪৭ 

অনুবাদ। পাচটি ভূমির অভ্যাস বশতঃ আত্মাতে রত থাকায় আভাস্তর ও 
বাহু পদার্থসমূহের অধিকতররপে চিন্তা না করিয়। পরপ্রযুক্ত অতিশয় যত্ধ দ্বার যে 
জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাছাকে 'পদার্ধা-ভাবন1/নামিক। যণীজ্ঞানভূমি বলে ।৯৪৬1৯৪৭ 
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 তুর্যগা । 

ষড় ভূমিকা চিরাভ্যাসাদ্ ভেস্তানুপলম্তনাৎ । 

যৎ স্বভাবৈকনিষ্ঠত্বং সা! জয়া তুর্ধ্যগ! গতি? ॥ ৯৪৮ 
অন্বয়। যড়ভূমিকাচিরাভ্যাসাৎ ( পূর্বোক্ত ছয়টি ভূমির বহুকাল অভ্যাস- 

বশতঃ ) ভেদন্ত ( দ্বৈতৈর ) অন্ুপলস্তনাৎ ( অগপ্রতীতিবশতঃ) বং (ষে) 

হ্বভাটৈকনিষঠত্বং ( এক স্বভাবে স্থিতি), সা ( তাহা) তুর্ধ্যগ! (তুর্যাগা নামী 
সপ্তমী ) গতিঃ (জ্ঞানভূমি ) জয়! (জানিবে )॥ ৯৪৮ 

অনুবাদ। পূর্বোক্ত ছয়টি জ্ঞানভূমির বহুকাল ধরিয়! অভ্যাসবশতঃ ভেদের- 
(দ্বৈতৈর) আর উপলব্ধি না হওয়ায়, একভাবে অবস্থিতিকে প্ডিতেরা 'তুর্য্যগা” 
নামী [ সণ্তমী] জ্ঞানভূমি বলেন ॥ ৯৪৮ 

জাগ্রজ্জাগ্রৎ । 
ইদং মমেতি সর্ব্বেু দৃশ্যভাবেষভাবনা । 

জাগ্রজ্জা গ্রদ্দিতি প্রাহুর্মহান্তো ব্রহ্মবিত্তমাঃ ॥ ৯৪৯ 

অন্বয়। মহান্তঃ (মহানুভব) ব্রহ্গবিত্তমাঃ (ব্রহ্গবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
ব্যক্তিগণ ) সর্বেষু (সমস্ত) দৃশ্ঠভাবেষু ( ঘটপটাদি দৃশ্ত বস্তুতে ) ইদং (এই 
বস্ত ) মম (আমার) ইতি ( এইরূপ ) অভাবন। (চিন্ত! না করা ) জাগ্রজ্জাগ্রৎ 

( জাগ্রজ্জাগ্রৎ ) ইতি ( ইহ!) প্রাঃ ( বলেন )॥ ৯৪৯ 
অনুবাদ । শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবাদিগণ সমস্ত দৃশ্ঠ পদার্থে 'এই বস্ত আমার+ এইরপ 

'জাবন! না করাকে 'জাগ্রজ্জাগ্রৎঃ বলিস থাকেন ॥৯৪৯ 

জাগ্রৎস্বপ্নঃ। 
বিদিত্বা সচ্চিদানন্দে ময়ি দৃশ্ঠপরম্পরাম্। 

নামরূপপরিত্যাগে। জাগ্রৎস্বপ্নঃ সমীর্য্যতে ॥ ৯৫০ 

অন্বর । সচ্চিদানন্দে (সৎং,জ্ঞান ও আনন্াম্বরপ) ময়ি (আমাতে-" 
আত্মাতে ) দৃহীপরম্পরাং দেশ্তসমৃহকে) বিদিত্বা ( জানিয়া--আরোপিত জানিয়! ) 
নামরূপপরিত্যাগঃ (নাম ও রূপের ত্যাগ ) জাগ্রৎশ্বপ্নঃ ( জাগ্রৎস্বপ্ন ) সমীর্ধ্যতে 
€ কথিত হয়) ॥.৯৫৪ 
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অন্থবাদ। সঙ্চিদাননত্থরূপ আত্মাতে দৃষ্টপরষ্পয! [ অধাত্ত] জানিয়া, নামু 
ও রূপের পরিত্যাগকে পণ্ডিতের! 'জাগ্রতন্প্ন” বলিয়! থাকেন ॥ ৯৫০ | 

জাগ্রৎসুপ্তিত। 
 পরিপুর্ণচিদাকাশে ময়ি বোধাত্মতাং বিনা । 

ন কিঞ্চিদন্যদস্তীতি জা গ্রৎস্থৃপ্তিঃ সমীর্যযতে ॥ ৯৫১ 

অন্থয়। পরিপূর্ণচিদাকাশে (পূর্ণ চৈতন্তরূপ আকাশ) ময়ি (আমাতে-- 
আত্মা ) বোধাত্মতাৎ (জ্ঞানন্বব্বপত্ব ) বিনা (ব্যতীত) অন্তৎ (অন্ত ) কিঞ্চিং 
(কিছু) ন অন্তি নাই) ইতি ( এইরূপ ) জাগ্রৎন্থপ্তিঃ (জাগ্রৎন্ুপ্ডি ) সমী্যতে 
(কথিত হয় )॥ ৯৫১ 

অনুবাদ। পরিপূর্ণ চিদাকাশন্বপ আমাতে (আত্মাতে ) ভ্ঞানম্বন্নপতা 
ব্যতীত অন্ত কিছুই নাই--এইরূপ ভাবনাকে পণ্ডিতগণ 'জাগ্রৎন্প্তি, বলিয়! 
থাকেন ॥ ৯৫১ 

স্বপ্পজাগ্রৎ। 

মূলাজ্ঞানবিনাশেন কারণাঁভাসচেষ্টিতৈঃ | 
বন্ধে! ন মেহতিবল্পেশুপি ব্বপ্নজাগ্রদ্দিতীর্ধ্যতে ॥ ৯৫২ 

অন্বয়। মৃলাজ্ঞানবিনাশেন (মূল অবিগ্ভার নাশ হেতু ) কারণাভাসচে্িতৈঃ 
(প্রকৃত যাহা কারণ নহে অথচ কারণের মত বলিয়! বোধ হয়, তাহার চেষ্টা-_ 
ব]াপার দ্বার! ) মে ( আমার ) অতিস্বস্পঃ অপি € অতি সামান্তও ) বন্ধঃ ( বন্ধন) 
ন (নাই )ইতি (ইহা) স্বপ্রজাগ্রৎ (স্বপ্নজাগ্রৎ বলিয়া) ঈর্ধ্যতে (কথিত 
হয় )॥ ৯৫২. 

অন্থবাদ। মূলাজ্ঞানের বিনাশ বশতঃ কারণাভাসের চেষ্টা (ব্যাপার ) দ্বারা 
আমার অণুমাত্রও বন্ধন নাই,__এইরূপ বোধকে পণ্ডিতেরা" "ম্বপ্জাগ্রৎ বলিয়। 
থাকেন ॥ ৯৫২ 

বপস্বপীঃ। 
কারণাজ্ঞাননাশাদ্ যদ্দ্রষ্টদর্শনদৃশ্ঠতা | 
ন কাধ্যমস্তি তজ্জ্ঞানং স্বপ্রন্বপ্ণঃ সমীধ্যতে ॥ ৯৫৩ 



৩২৮ " সর্ববেদাভ-নিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রহঃ । 

অন্বয়। কারণাজ্ঞানমাশাৎ ( কাঁরণরূপ অজ্ঞান অর্থাৎ অবিসথা়প কারণের 
'নাশবপতঃ ) ভ্রষ্ট )দর্শনদৃশ্ততা ( দর্শন কর্তা, দর্শনক্রি্া এবং দর্শনের বিষয়তা ) 

কার্য্যং ( কার্ধ্য )ন অন্তি (নাই )[ ইতি_-এইবপ ] বৎ (যে)জ্ঞানং (জান) 
তৎ (তাহ!) ্বপ্ন্থপ্ঃ ( স্বপ্নন্বপ্ন ) সমীর্ধ্যতে ( কথিত হয় )॥ ৯৫৩ 

অন্থুবাদ। কারণন্বরপ মূল অবিষ্ভার বিনাশ হইলে, দ্রষ্টা, দর্শন, দৃশত্ব- 
রূপ কাধ্য থাকে না,_এবংপ্রকার (জ্ঞানকে পঞ্ডিতেরা '্বপ্রস্বগ্ন' বলিয়া 
থাকেন। ৯৫৩ 

্বপ্ুন্ুপ্তিত | 
অতিসুক্ষমবিমর্শেন ্বধীবৃত্তিরচঞ্চলা। 

বিলীয়তে যদ! বোধে স্বপ্রস্থপ্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৪ 

অন্বয়। যদ1( যখন) অতিস্শ্্রবিমর্শেন (অত্যন্তহ্ক্্স বিচার বা তত্বানু- 
সন্ধান দ্বার! ) অচঞ্চল! (স্থিরা) শ্বধীবৃত্তিঃ (স্বকীয় চিত্তবৃত্তি ) বোধে (জানে) 
বিলীর়তে ( বিলীন হয়) [ তদা--তখন] স্বপ্রন্থপ্তিঃ ( ব্বপ্রন্থপ্তি) ইতি (ইহা) 
ঈর্যযতে ( কথিত হয় )॥ ৯৫৪ 

অন্থবাদ। অতিশয় হুল বিচার দ্বার! যখন স্থির স্বকীয় চিত্তবৃত্তি জ্ঞানে 
বিলয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাকে পণ্ডিতের! 'স্বপ্নন্থপ্ডি” বলিয়। থাকেন ॥ ৯৫৪ 

সৃপ্তিজাগ্রৎ। 
চিম্ময়াকারমতয়ো ধীরৃতিগ্রসরৈর্গতঃ 

আনন্দানুভবে বিদ্বন্ স্থপ্তিজা গ্রদিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৫ 

অন্বয়। বিন্ (হে জ্ঞানিন্) [বন্ত-ধাহার ] চিন্ম়াকারমতয়ঃ (বুদ্ধিবৃত্তি- 
সমূহ চিন্ম়াকার ধারণ করিয়াছে ) ধীবৃত্তিপ্রসরৈঃ (বুদ্ধিবৃত্তির প্রসারের দ্বার! ) 
গতঃ (প্রাপ্ত ) আনন্দানুতবঃ ( স্থথের অন্থভূতি ) ন্ুপ্ডিজাগ্রৎ ( সপ্ডিজাগ্রৎ ) 
ইতি ( ইহ! ) ঈর্ধযতে ( কথিত হয় )॥ ৯৫৫ 

অনুবাদ । হে বিদ্বন্, যাহার বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ চিম্নগ্নাকার ধারণ করে, যিনি 
ুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা কেবল ঘ্আনন্দান্ুভব করেন, সেইনপ অবস্থাকে পত্ডিতেরা 
স্থৃপ্তিজাগ্রৎ বলিয়! থাকেন ॥ ৯৫৫ 



র্বোন-দি্ধা-সারদংগরহঃ। ঞঠ 

ৃ 

বৃতৌ৷ চিরানুতৃতাস্তরানন্দানুভবস্থিতে। | 

সমাত্মতাং যে যাত্যেষ স্ৃপ্তিম্বপ্ন ইতীর্য্যতে ॥ ৯৫৬ 
অন্বয়। যঃ (বিনি) চিরাঙ্গতৃতাস্তরানন্দান্ুতবস্থিতে৷ (বহুকাল ধরিয়! 

অন্থভৃত আত্মানন্দের অনুভব দ্বারা স্থিরতা প্রাণ্ড হইয়াছে, একপ) বৃতে। 
( চিত্তবুত্তি হইলে ) যঃ ( ষে পুরুষ ) সমাত্মতাং (€ আত্মরূপতা, আত্মতুল্যত1) যাতি 
(প্রাপ্ত হয়) এবষঃ (এই আত্মস্বারূপ্য প্রাপ্তি) স্থপ্তিস্বপগ্রঃ (স্থপ্তিস্বপ্ন ) ইতি 
( ইহা ) ঈর্ধযতে ( কথিত হয় )॥ ৯৫৬ 

অন্ুবাদ। চিরকাল আত্মানন্দের অনুভব ত্বারা ধীাহার চিত-বুতি স্থিরত! 
লাভ করে, এবং ধিনি আত্মন্বরূপে অবস্থান করেন, পুরুষের ৪ অবস্থাকে 
পণ্ডিতেরা “নুপ্তিন্বপ্ন” বলিয়৷ থাকেন ॥ ৯৫৬ 

স্তৃপ্তিস্প্তিঃ 
দৃশ্যধীবৃত্তিরেতস্ত কেবলীভাবভাবন]। 
পরং বোধৈকতাবাপ্ডিঃ স্ৃপ্তিস্তৃপ্তিরিতীর্য্যতে ॥ ৯৫৭ 

অন্য়। এতস্ত (এই পুরুষের ) [যাস্ষে ] দৃশ্তধীবৃত্তিঃ ( দৃশ্ত-বিষয়ক 
বুদ্ধিবৃত্তি) কেবলীভাবভাবনা ( বিশুদ্ধতা-চিস্তা) [ চ-*ও ] পরং (কেবল) 
বোধৈকতাবাপ্তিঃ (জ্ঞানের সহিত প্রীক্য প্রাপ্তি) [সাস্তাহ!] স্প্ডিস্কৃপ্ডিঃ 

(সৃপ্তিহ্বপ্ডি) ইতি ( ইহ1) ঈধ্যতে ( কথিত হয় )॥ ৯৫৭ 
অন্থবাদ। এই পুরুষের দৃশ্তব্ষর়ক বুদ্ধিবৃত্তি আত্মার বিশুদ্ধতাকে চিন্তা 

করিয়! কেবলমাত্র জ্ঞানের সহিত এ্রকালাভ করে, এরূপ অবস্থাকে পণ্ডিতের! 

'ম্বৃপ্তিন্প্তি* বলিয়! থাকেন ॥ ৯৫৭ 

তুষ্যাখ্যা ৷ 
পরব্রহ্মবদাীভাতি নির্ব্বিকারৈকরূপিণী | . 

সর্ববাবস্থাহথ ধারৈক। তুর্য্যাখ্যা পরিকীর্ভিতা ॥ ৯৫৮ 

অন্থয়। [যঃ-ধিনি ] পরব্রক্ষবৎ পেরত্রদ্ষের সায়) আভাতি (প্রকাশ পান) 
ব্ট-্-ধাহার ] সর্বাবস্থান্ধ ( জাগ্রত, স্বপ্ন, দুযুণ্ডি প্রভৃতি সকল জবস্থায় ) 

৪২ 
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নিধিকারৈকরূপিণী (নিধিবিকার-স্বরূপ! ) এক! (একরূপ) ধার! (প্রবাহ) 
[ সাস্সেই অবস্থা ] তৃর্যযাখ্যা ( তৃর্ধযাখ্যা ) পরিকীর্তিত। ( কথিত হয় )॥ ৯৫৮ 

অন্গুবাদ। বিনি পরব্রদ্ষের ভ্তায় প্রকাশ পান, ধীছাঁর সমস্ত অবস্থাতে 

নিষ্যিকারম্বরূপা একাকার বৃত্তি, তাহার অবস্থাকে পণ্ডিতের! 'ভূর্ধ্যাখ্যা: 
বলিয়া থাকেন ৯৫৮ 

ইত্যবস্থাসমুল্লাসং বিষ্বশন্ মুচ্যতে স্বখী। 
শুভেচ্ছাত্রিতয়ং ভূমিভেদাভেদযুতং স্মৃতম্ ॥ ৯৫৯ 

অবর। [যোগী] ইতি (এইরূপ) অবস্থাসমুল্লাসং (অবস্থার গ্রকর্ষ-_ 
আনন্দকে ) বিমৃশন্ (চিস্ত। করিয়া_বিচার করিয়া) স্থথী (ন্ুথযুক্ত ) মুচাতে 
(যুক্ত হয়েন ১, শুভেচ্ছাত্রিতয়ং ( শুভেচ্ছা, বিচারণ! ও তন্ুমানসী এই তিনটি ) 
ভূমিভেদাভেদযুতং ( অবস্থার ভেদ এবং অভেদযুক্ত ) স্থতম্ ( কথিত হয় )॥ ৯৫৯ 

অন্বাদ। যোগী এইরূপ জ্ঞানাবন্থার আনন্দকে বিচার করিয়া! সখী হই 
মুক্তিলাভ করেন। স্টভেচ্ছা, বিচারণা ও তন্থমানসী এই তিনটি ভূমি, 
ভূমিতেদাভেদঘুক্ত” বলিয়া! কথিত হয় ॥ ৯৫৯ 

যথাবদ্ ভেদবুদ্ধ্যেদং জা গ্রজ্জা গ্রদিতীর্ধ্যতে | 

' অৈতে স্থর্য্যমায়াতে দ্বৈতে চ প্রশমং গতে ॥ ৯৬০ 
পশ্যস্তি ব্বপ্নবল্লোকং তুর্য্যভূমিহ্যোগতঃ | 
পঞ্চমীং ভূমিমারু মুষুপ্তিপদনামিকাম্ ॥ ৯৬১ 

শান্তাশেষবিশেষাংশস্তিষ্ঠেদ দৈতমাত্রকে | 
অন্তমুখতয়। নিত্যং ষষ্গীং ভূমিমুপাশ্রিতঃ ॥ ৯৬২ 
পরিশাস্ততয়। % গাটনিদ্রালুরিব লক্ষ্যতে | 
কুর্ববন্তভ্যাসমেতন্তাং ভূম্যাং সম্যগৃবিবাসনঃ। 
তুর্য্যাবস্থাং সপ্তভৃমিং ণ* ক্রমাদাপ্মোতি যোগিরাট্ ॥ ৯৬৩ 

অন্বয়। ইদং (এই শুভেচ্ছাত্রিতয় ) যথাবৎ (যথাযোগ্য ) ভেদবুদ্ধা 
(তেদজ্ঞানের দ্বারা ) জাগ্রজ্জাগ্রৎ ( জাগ্রজ্জাগ্রং) ইতি ( ইহ ) ঈর্যতে (কথিত 

হয়), [চিত্তেস্মনে ] অছৈতে (অহৈত ব্রচ্ধে) ৈর্ধ্যম্ (স্থিরত! ) আয়াতে 
(প্রাপ্ত হইলে )ছৈতে চ (এবং ভেদ) প্রশমৎ ( উপশাস্তি) গতে (প্রাণ্ত 
হইলে ) [যোগিনঃ- যোগিগণ ] তুর্যাতূমিন্ুযোগতঃ (চতুর্থাবস্থার স্থবিধাবশতঃ ) 
লোকৎ (ভূবনকে ) শ্বপ্রবৎ (ম্বপ্রের মত মিথ্যা ) পত্যান্তি (দেখেন )[ যোগী] 
সুযুত্িপদনামিকাং (ন্যুপ্তিপদনায্ী ) পঞ্চমীৎ ( পঞ্চমী ) ভূমিং (জ্ঞানাবস্থাকে ) 

পা পাছা শী 

%* পেরিশ্রাস্ততয়।' ইতি বা পাঠ। 1 'তুর্য্যাবস্থাং সগডমীধ' ইতি পাঠীস্তরম্। 
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আরুহা ( আরোহণ করিয়া, লাভ করিয়া!) শান্তাশেষরিশেষাংশঃ ( অনেষধিধ 
বিশেষাংশ হইতে নিবৃত হইয়!) অধবৈতমান্রকে (কেবল অহৈর্ত- ব্রন্ধে) 
ভিষ্টে ( অবস্থান করেন ); অন্তমুখতয় ( চিত্তের অস্তমুবীনতাবশতঃ ) নিভ্যং 
( সতত ) যী, (ব্ঠী) ভূমিম্ (অবস্থাকে ) উপাশ্রিতঃ (খশ্রযর় করত ) 
পরিশাস্ততয়া ( সমন্ত বিষয় হইতে পরম নিবৃত্তিবশতঃ ) গা়নিজ্রালুরিব (গভীর 
নিত্তিতের ভার ) লক্ষাতে (দৃষ্ট হইয়! থাকে ), যোগিরাট্ ( যোগিশ্রেষ্ঠ ) এতক্কাৎ 
(এই যষ্ভী) ভূম্যাম্ (ভূমিতে) অভ্যাসং (অভ্যাস ) কুর্বন্ ( করিয়া ) 
সম্যক (উত্তমরূপে ) বিবাসনঃ (বাসনাশৃন্ত হইয়া) ক্রমাৎ (ক্রমে ক্রমে) 
তুর্ধ্যাবস্থাং ( চতুর্থাবস্থা-_মোক্ষ ) সপ্ুতমি (এবং সপ্তমী ভূমিকে ) জআপ্রোতি 
(প্রাঞ্ত হন )॥ ৯৬০ ॥ ৯৬১ ॥ ৯৬২ ॥ ৯৬৩ 

অন্থবাদ। এই শুভেচ্ছাদি তিনটি ভূমি ভেদবুদ্ধি দ্বার! গৃহীত হইলে, 
পণ্ডিতগণ তাহাকে 'জাগ্রজ্জাগ্রৎঃ বলিয়া থাকেন; অধ্বৈত ব্রদ্ষে চিত্ত স্থিরতা 
প্রাপ্ত হইলে এবং দ্বৈত উপশাস্ত হইলে, যোগিগণ চতুর্থভূমির স্থযোগবশতঃ 
ভূবনকে স্বপ্নের স্তায় মিথ্যা দর্শন করেন; যোগী “নুষুপ্ডিপদনাম্ী” পঞ্চমী ভূমিতে 
উপারূঢ় হইয়া, অশেষবিধ বিশেষাংশ ( পঞ্চভূত প্রভৃতি ) হইতে নিবৃত্ত হইয়! শুদ্ধ 
অন্বৈতে অবস্থান করেন; সতত চিত্বের অস্তমুখত্বতেতু ষষ্ঠী ভূমিকে অবলম্বনকারী 
যোগিবর নিবৃত্তিবশতঃ গাঢ়নিদ্রাতুরের ন্যায় পরিলক্ষিত হন) ধোগিশ্রেক্ট সপ্তমী 
ভূমিতে অভ্যাস করিয়া সমাগ.ূপে বাঁদনা-রছিত হইয়া ক্রমে চতুর্থী (মোক্ষরূপ ) 
সপ্তমী ভূমিকে প্রাপ্ত হন ॥ ৯৬০ ॥ ৯৬১ ॥ ৯৬২ ॥ ৯৬৩ 

বিদেহমুক্তিরেবাত্র তুর্যযাতীতদশোচ্যতে ॥ ৯৬৪ 
অন্ব়। অত্র (এইরূপ অবস্থায়) বিদেহমুক্তিঃ এব ( বিদেহমুক্তিই ) 

তুর্ধ্যাতীতদশ! ( তুর্ধ্যাতীতাবস্থ! ) উচ্যতে € কথিত হয় )॥ ৯৬৪ 
অন্বাদ। পণ্ডিতের! বিদেহমুক্তিকে তুর্ধযাতীতদশ! বলিয়! থাকেন ॥ ৯৬৪ 

যত্র নাসন্ন সচ্চাপি নাহং নাপ্যনহংকৃতিঃ | 

কেবলং ক্ষীণমনন আস্তেহদ্বৈতেহতিনির্ভয়ঃ ॥ ৯৬৫ 
অন্তঃশৃন্যো বহিঃশুন্যঃ শুন্যকুস্ত ইবান্বরে | 

অন্তঃপৃর্ণো৷ বহিঃপুর্ণঃ পুর্ণকুস্ত ইবার্ণবে ॥ ৯৬৬ 
যথাস্থিতমিদং সর্ব ব্যবহারবতোইপি চ। | 

অস্তং গতং স্থিতং ব্যোম স জীবম্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৭ 
অন্যয়। যত্র (যে অবস্থায়) [যোগী] অহং( আমি) ন আগত ('অলং 
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শে) সৎ চ' অপি ন'(লংও নহে) নাপি অনহক্কৃতিঃ ( অনহ্কাগ 
নছে ) অন্বৈতে ( অহ্বৈত ব্রন্গে ) অতিনির্ভযঃ ( অত্যন্ত তয়হীন ) ক্ষেষ্লং 
€( কেবল )ক্ষীণমনন ( ষলনশৃন্ত হইয়া!) আন্তে ( উপবেশন করেন-_ থাকেন ), 
অন্বরে ( আকাশে ) শূর্বকুষ্ত ইব (শু কলদের সায়) অস্তঃশৃন্তঃ ( অন্তরে শুক) 
[ এবং ] বহিঃশৃন্কঃ ( বাহিরে শৃন্ত ), অর্পবে (সমুদ্রে ) পূর্ণকুন্ত ইব ( জলপূর্ণ- 
কলসের জায় ) অন্তঃপূর্ণঃ ( অস্তঃকরণে পরিপূর্ণ ) [ এবং] বহিঃপুর্ণঃ (বাহিরে 
পূর্ণ) ধখাস্থিতম্ ( যেরূপে অবস্থিত ) ইদং ( এই) সর্ধং ( সমস্ত ) ব্যবহারবতঃ 
অপি চ (ব্যবহারকারীরও ) স্থিতং € অবস্থিত ) ব্যোম (আকাশ) আস্তং 
গতৎ ( পয়প্রাপ্ত হইয়াছে ) সঃ (তিনি ) জীবনুস্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত) উচ্যতে 
(কথিত হন) ॥ ৯৬৫ ॥ ৯৬৬ ॥ ৯৬৭ 

অনুবাদ । যে অবস্থায় যোগী “আমি সং নহি অসংও নহি, [কিংবা] 
অনহস্কারও নভি,* এইরূপ চিস্তা করত কেবল মননবিহীন ভইয়া! অতি 
দির্গাকভাবে অন্বৈত ব্রদ্ধে অবস্থান করেন; ধিনি আকাশে শুন্তকুস্তের তায় 
অন্তঃশূন্য ও বহিঃশৃন্ত, সমুদ্রে পূর্ণকৃম্তের স্তায় অন্তঃপুর্ণ ও বহিঃপূর্ণ; বথাস্থিত 
এই সষস্ত বাবহার করিয়া ধাহার পক্ষে আকাশও অস্তগত হইয়াছে, তাহাকে 
"জীবন্মস্ত" বল! হইয়া! থাকে ॥ ৯৬৫ ॥ ৯৬৬ ॥ ৯৬৭ 

নোদেতি নাস্তমায়াতি হ্খছুঃখে মনঃপ্রভা | 
যথাপ্রাপ্তস্থিতি্ধস্ত স জীবম্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৮ 

অন্বয়। যন্ঠ (বাহার ) স্থথছঃথে ( স্ুখছুঃখরূপ ) মনঃপ্রভ। (মনের ধর্ম) 

নউদ্দেতি (আবির্ভূত হয় না) ন অন্তমায়াতি (নাশপ্রাণ্ড হয় না) [যন্ত 

যাহার ] ষথাপ্রাণ্তস্থিতিঃ (যেরূপ প্রাপ্তি, সেইরূপ অবস্থিতি ) সঃ (তিনি) 
জীবন্মুক্তঃ (জীবিতাবন্থার মুক্ত ) উচ্যতে ( কথিত হন )॥ ৯৬৮ 

অনুবাদ ৷ যাহার ম্খছঃখরূপ মনের ধর্ম উদ্িতও হয় না এবং নাশগ্রাপ্তও 
হয় না, প্রাপ্তি অঙ্সারে বাহার অবশ্থিতি, তিনি 'জীবন্মুক্ত' বলিয়া' অভিহিত 
হন ॥ ৯৬৮ 

যে। জাগত্তি স্ুযুণ্তিস্থো যস্ত জাগ্রন্ন বিদ্যতে। 
যন্ত নির্ববাসনে। বোধঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৬৯ 

অন্থয়। নুযুপ্তিস্থঃ (ন্যুস্তি অবস্থায় স্থিত) যঃ (যে পুরুষ) জাগণ্তি 
(জাগরণ করেন ), যন্ত ( ধাহার ) জাগ্রৎ (জাগ্রদবস্থা ) ন বি্ভতে (নাই) যস্ত 
(বাহার ) বোধঃ( জ্ঞান ) নির্ববাসনঃ (বাসনারছিত ) নঃ ( সেই ব্যক্তি) জীবনুক্তঃ 
(জীবিতাবন্থায় মুক্ত ) উচ্যতে (কথিত হন )॥ ৯৬৯ 

আন্থবাদ। বিনি ন্ুযুণ্তি অবস্থার বর্তমান থাকিয়। জাগরিত থাকেন, ধাছার 
জাগ্র্রগ্থা নাই, ধাহার জ্ঞান বাসনাশুন্ত, তিনি “জীবন্ত ০০ অভিহিত 
হস ॥ ৯৪৯ | 
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রাগত্েষভয়াদীনামনুরূপং চরক্নপি। 
যোহস্তর্ব্যোমবদত্যচ্ছঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭০. 

অন্বয়। যঃ (যিনি ) রাগম্েষভয়াদীনাং ( অনুরাগ, অন্ুয়া এবং ভীতি 
প্রভৃতির ) অন্ুরূপং ( অন্ুরূপ-_তদধীনরূপে ) চরন্ অপি (বিচরণ করিলেও ) 
ব্যোমবৎ (আকাশের ন্তায় ) অন্তঃ ( অস্তঃকরণে ) অত্যচ্ছঃ ( অতিশয় নির্মল ) 
সঃ( তিনি) জীবনুক্তঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত বলিয়!) উচ্যতে (কথিত 
হন )॥ ৯৭০ 

অন্থবাদ ৷ যিনি অনুরাগ, অন্থুয়া এবং ভীতি প্রভৃতির অনুরূপ তদধীনরূপে 
বিচরণ করিলেও আকাশের নায় অন্তঃকরণে অতিশয় নির্দল তিনি জীবিভাবস্থায় 
মুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ৯৭০ ৰ 

যস্ নাহঙ্কৃতো ভাবে। বুদ্ধিস্য ন লিপ্যতে। 

কুর্ববতোহকুর্ব্বতো বাঁপি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯গ১ 
অন্বয়। কৃুর্বতঃ ( কার্ধ্যান্ষ্টানকারীর ) বাপি ( অথব1 ) অকুর্ব্বতঃ ( কার্ধ্যা- 

সুষ্ঠান-বিহীন ) যন্ত ( ধাঁছার ) অহঙ্কৃতে! ভাবঃ ( অহঙ্কার ভাব) ন(নাই),যন্ত 
(যাহার ) বুদ্ধিঃ ( অন্তঃকরণ ) ন লিপাতে (লিগ হয় না) সঃ (তিনি) 
জীবনুক্তঃ ( জীবন্ুক্ত ) উচাতে ( কথিত হন )॥ ৯৭১ 

অন্থবাদ। কার্যের অনুষ্ঠান করিয়া কিংবা না করিয়াও বাহার অহঙ্কার নাই, 
বাহার বুদ্ধি লিপ্ত হয় না, এবংবিধ পুরুষকে 'জীবন্ক্ত” বল! যায় ॥ ৯৭১ 

যঃ সমস্তার্থজালেষু ব্যবহার্য্যপি শীতলঃ । 

পরার্থেবিব পূর্ণাত্সা স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭২ 
অন্বয়। যঃ (যিনি) সমভ্তার্থজালেষু (যাবতীয় বিষয়জালে ) ব্যবহারী 

অপি (ব্যবহার করিয়াও ) শীতলঃ (স্থির) [ তিষ্ঠতি-_থাকেন ], পরার্থেধু ইব 
(পরগ্রয়োজন সাধনে যেন ) পুর্ণাত্মা! ( পূর্ণমনা, তৎপর ) সঃ( তিনি) জীবন্ম, কঃ 
(জীবিতাবন্থায়ও মুক্ত ) উচ্যতে ( কথিত হ'ন )॥ ৯৭২ 

অনুবাদ । যিনি সমস্ত বিষয়জালে ব্যবহার (কার্য) করিয়াও স্থিরভাবে 

অবস্থান করেন, যিনি পরার্থপাধনে আত্ম নিয়োজিত করেন, তিনিই “জীবন্ত 
বলিয়া অভিছ্িত হন ॥ ৯৭২ 

দ্বৈতবর্জিিতচিনম্মাত্রে পদে পরমপাবনে। | 
অক্ষুব্ষচিতবিশ্রাস্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৩ 

অন্বয়। দ্বৈতবঞ্জিতচিন্নাত্রে (দ্বৈতরছিত চৈভ্ন্তত্বরূলপ ) পরমপাবনে 
( অতীব পবিজ্র ) পদে (স্থানে, গম্যবস্ততে ) [বঃ--ধিনি ] অক্ষুন্চিতবিশ্রাস্তঃ 
( নির্্মলচিত্ে বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন অর্থাৎ চিত্ত স্থির হওয়ায় খিনি' শাব্িা্ভ 
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করিয়াছেন, এবংবিধ ) সঃ ( তিনি ) জীবন, কঃ (জীবিতাবস্থায় মুক্ত ) উচাতে 
(অভিছ্িত হ'ন )॥ ৯৭৩ ' 

অন্ুবাদ। যিনি চিত্তের স্থিরতাবশতঃ পরম পবিত্র প্রাগ্তব্য ছৈতরহিত 
চৈতগ্তশ্বরূপ ব্রদ্ধে বিপ্রান্তিলাত করিয়াছেন, তিনি জীবন্মক্ত' বলিয়! অড়িহিত 
হন ॥ ৯৭৩ 

'ইদং জগদয়ং সোহয়ং দৃশ্ঠজাতমবাস্তবমূ। 
যন্তয চিত্তে ন স্ফুরতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৪ 

অন্বয়। ইদং (এই) জগৎ (পৃথিবী) অয়ং (এই পদার্থ)সঃ (সেই) 
অয়ং (এই পদার্থ) [ইতি--এইরূপ] অবাস্তবং (মিথ্যা) দৃশ্তুজাতং ( পদদার্থ- 
সমূহ ) বন্ড (যাহার ) চিত্তে (অস্তঃকরণে ) ন স্ফ্রতি (প্রকাশ পায় না) সঃ 
( তিনি) জীবম্মক্তঃ ( জীবন্ম,ক্ত ) উচ্যাতে ( কথিত হন )॥ ৯৭৪ 

অনুবাদ । “ইহা জগৎ, এইটি বস্ত, ইহা সেই বন্ত/_এটরূপ মিথ দৃহাসমূ 
বাহার চিত্রে প্রকাশ পায় না, তিনি “জীবন্মক্ত' বলিয়া অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৪ 

চিদাজ্াহং পরাত্বাহং নিগুণোহহং পরাৎপরঃ | 

আত্মমাত্রেণ যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৫ 
অন্বয়। অহং( আমি) চিদাত্বা ( চৈতন্তম্বরূপ ) অহং (আমি ) পরাস্মা 

(পরমাত্বা) অহং (আমি) নিগুণঃ ( গুণহীন ) পরাৎপরঃ (পর-_ব্রদক্ধাদি 

হইতে উৎকৃষ্ট ) ইতি ( এইরূপ ) আত্মমাত্রেণ (আত্মস্বরূপে) যঃ ( ধিনি ) তিষ্ঠেৎ 
(অবস্থান করেন), সঃ (তিনি) জীবন্ুক্তঃ (জীবন্মক্ত) উচ্যতে (কথিত হ+ন) ॥৯৭৫ 

অন্থবাদ। 'আমি চৈতন্শ্বরূপ, আমি পরমাত্মা, আমি গুপহীন এবং বর্গ! 
হইতেও উৎকষ্ট'--এইরূপে ধিনি আত্মন্বন্ূপে অবস্থান করেন, তিনি “জীবন্ত 
বলিয়া! অভিহিত হ'ন ॥ ৯৭৫ 

দেহত্রয়াতিরিক্তোহহং শুদ্ধচৈতন্যমন্ম্যহমূ। 

্রহ্মাহমিতি যন্তান্তঃ স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৬ 

অন্থয়। আহং (আমি) দেতত্রয়াতিরিক্তঃ (স্কুল, হুক্ম ও কারণ শরীর 
হইতে ভিন্ন), অহং ( আমি ) শুদ্ধচৈতগ্ভম্ (কেবল চিতম্বরূপ) অন্মি (হই) 
অহং (আমি) ব্রদ্ধ (পরক্রঙ্ছ)ইতি (এইরূপ) যন্ত ( ষাঁহার ) অস্তঃ ( চিত্ত ), 
সঃ (তিনি ) জীবন্মুক্তঃ ( জীবিতাবস্থায় মুক্ত ) উচ্যতে ( কথিত হ'ন )॥ ৯৭৬ 

অনুবাদ । 'আমি স্থল, সুপ ও কারণ__-এই ব্রিবিধ শরীর হইতে ভিন্ন, আমি 
শুদ্ধ চৈহতত্বরপ, আমি ব্রদ্দ'__বাহার চিত্ত এইরূপ ভাব ধারণ করে, তিনি 
বন স্* বলিয়! কথিত হন | ৯৭৬ 



মর্ষাবেদাত্ত-সিদ্ধান্ত-সারলংগ্রঃ। ৰ শন 

: যস্ত দেহাদিকং নাস্তি যস্ত ব্রন্মেতি নিশ্চয়ঃ | 
পরমানন্দপুর্ণো যঃ স জীবম্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৭ 

অন্বয়। বন্ত (ধাছার ) দেহাদিকং (দেহ, ইন্জির প্রভৃতি--অর্থাৎ ভাহাতে 
অভিমান ) নান্তি (নাই ),যন্ত (ষাহার) ব্রদ্ম ইতি (আমিব্রত্ব এইকপ) 
নিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় জান )ষঃ (ধিনি) পরমানন্বপূর্ণঃ (পরম স্থুখছার! পরিপূর্ণ ) 
সঃ ( তিনি ) জীবন্ুক্তঃ ( জীবিভাবস্থায় যুক্ত ) উচ্যতে ( কথিত হন )1 ৯৭৭ 

অনুবাদ । বাহার দেহ, ইন্জ্ির;প্রভৃতিতে [অভিমান নাই, 'ধাহার নিজেতে 
ব্হ্মরূপে নিশ্চয় আছে, ধিনি পরম স্ুখদ্বারা পরিপূর্ণ, তিনি “জীবন, স্ত' বলিয়া 
অভিছিত হন ॥ ৯৭৭ 

অহং ব্রহ্গাম্ম্যহং ব্রহ্মাম্ম্যহং ব্রন্মেতি নিশ্চয়ঃ | 
চিদহং চিদহঞ্চেতি স জীবন্মুক্ত উচ্যতে ॥ ৯৭৮ 

অন্বয়। [যন্ত-_ধাহার ] অহৎ (আমি )ক্রক্গ (বর্ম) অন্ি( হই), অহং 

(আমি) ব্রঙ্গ (বন্ধ) অন্মি( হই) অহং( আমি) ব্রক্গ (্রদ্ষ) ইতি (এইরূপ) 
নিশ্চয়ঃ ( নিশ্চয় জ্ঞান ), অহং ( আমি ) চিৎ (জ্ঞানম্বরূপ ) অহং( আমি ) চিৎ 
(জ্ঞোনঘ্বরূপ ) ইতি চ (এইরূপ) [ নিশ্চয়ঃস্পনিশ্চয় জ্ঞান ] সঃ ( তিনি ) জীবম্মু্কঃ 
(জীবিতাবস্থায় মুক্ত ) উচ্যতে ( কথিত হন )॥ ৯৭৮ 

অন্থবাদ। 'আমি ব্রহ্গত্বরূপ, আমি ব্রহ্ধত্বরূপ, আমি ব্রঙ্গশ্বরূপ, আমি 
জানস্বরূপ, আমি জ্ঞানন্বরূপ,--ধাহার এইরূপ নিশ্চয় আছে, তীহাকে 
'জীবন্মক' বল! যায় ॥ ৯৭৮ 

জীবন্মুক্তিপদং ত্যক্ত। স্বদেহে কালসাৎকতে। 
বিশত্যদেহমুক্তিত্বং পবনোহস্পন্দতামিব ॥ ৯৭৯ ৰ 

অন্বয়। [জ্ঞানী_জ্ঞানবান্ ] পবনঃ (বা) অন্পন্দতামিব (স্থিরতার 
সায়) জীবন্ম,ক্তিপদং ( জীবনু,ক্কি অবস্থাকে ) ত্যন্তা (তাাগ করিয়া) শ্বদেছে 
(নিঞ্জের শরীর) কালদাতক্কতে (কালের আয়ত করিলে) অদেহমুক্তিত্বং 
( বিদেহমুক্কিত্বকে ) বিশতি (প্রবেশ করে, প্রাপ্ত হয় ) ॥ ৯৭৯ 

অনুবাদ। বায়ুযেমন স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ আ্ঞানবান্ জীবন্ম,ক্তিপদ 
ত্যাগ করিয়! নিজের দেহ বিনাশ প্রাপ্ত হইলে “বিদেহ-মুক্তি”কে লাভ করে 7 ৯৭৯ 

ততস্তৎ সংবভূবাসৌ যদ্গিরামপ্যগোচরমূ । 
যৎ শূহ্যবা'দিনাং শূন্যং ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদাং চ য ॥ ৯৮০ 

অন্বর়। ততঃ অনস্তর )যত (যাহা) গিরামপি বোকাপমুহেরও) অগোচরং 

(অবিষন্ন ), যত (বাছা) শুন্তবাদিনাং ( শুন্ভবাদিগণের ) শুন্তৎ (শুপ্ত ), বং 
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(ধাহা) বরক্ধবিদ্ধাং চ.বৎ ব্রচ্মবাদিগণের ) ব্রচ্চ ( পরমান্ধা! ), নৌ (এই 
ঘোগী ) তৎ ( সেই বন্ধ) সংবভূব ( হুইয়াছিলন )। ৯৮০ 
. অন্ুবাদ। অনস্তর সেই যোগী, যাহা বাক্যের অবিষয়, যাহা শৃন্তবাদিগণের 
শুর এবং ব্ক্ষবাদিগণের ব্রন্ছ,-সেই ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ৯৮০ 

বিজ্ঞানং বিজ্ঞানবিদাং মলানাঞ্চ মলাত্মকমূ। 

পুরুষঃ সাংখ্যদৃষ্ভীনামীশ্বরো যোগবাদিনামূ ॥ ৯৮১ 
শিবঃ শৈবাগমস্থনাং কালঃ কালৈকবাদিনাম্। 
যৎ সর্বশাস্ত্রসিদ্ধান্তং যু সর্ববহৃদয়ানুগম্। 
যৎ সর্ববং সর্ববগং বস্ত তৎ তত্বং তদসৌ স্থিতঃ ॥ ৯৮২ 

অন্বয়। 1 যৎস্যাহ! ] বিজ্ঞানবিদাং ( বিজ্ঞানবাদিগণের ) বিজ্ঞানং (জ্ঞান), 

মলানাং চ ( এবং মলিনচিত্ত পুরুষদিগের ) মলাত্মকম্ (মলস্বরূপ ), সাংখ্য-. 
দৃ্ীনাৎ ( সাংখ্যজ্ঞানীদিগের ) পুরুষঃ (আত্মা) যোগবাদিনাং ( যোগিগণের ) 
ঈশ্বরঃ ( পরমেশ্বর ), শৈবাগমস্থানাৎ (শৈবশান্ত্স্থিভ পুরুষগণের) শিবঃ ( মহাদেব ) 
কালৈকবাদ্দিনা (ষাহার। একমাত্র কালই আত্মা এ কথ! বলে, তাহাদের ) 
কালঃ (কাল, সময় ), যত (যাহ!) সর্বশান্ত্রপিদ্ধান্তং (যাহা! সমস্ত শাস্ত্রের 
সিদ্ধান্ত), বৎ (যাহা সর্বহৃদয়ানুগৎ (সকলের হৃদয়ের অনুকূল, জনুসারী ), যৎ 
(যাহ! ) সর্ধ্ং ( সর্বাত্মক ), সর্বগং (সর্বত্র বিরাজমান) বস্ত (পদার্থ), তৎ 

(তাহা ), তত্বং (যথার্থ বস্তু); তৎ (সেইরূপে) অসৌ (যোগী) স্থিতঃ 
(অবস্থিত আছেন )॥ ৯৮১ ॥ ৯৮২ 

অন্ুবাদ। বিজ্ঞানবাদীর1 যাহাকে বিজ্ঞান বলিয়া থাকেন, যাহ! মলিনচিত্ত 
ব্যক্তিগণের মলম্বরূপ, যাহ! সাংখ্যশান্্রদপিগণের মতে 'পুরুষ” বলিয়া অভিহিত, 
যাহা যোগিগণের পরমেশ্বর, শৈবশান্ত্রমতাবলম্বীরা ধাহাকে শিব বলিয়া থাকেন, 
কাশবার্দিগণের মতে ধিনি “কাল+ প্ললিয়] কথিত, যাহ! সমস্ত শাস্ত্রের সিদ্ধাস্ত, 

বাহ! সকলের হৃদয়ের অনুকূল ( হৃদয়স্থিত ), যাহা সর্বস্বরূপ এবৎ সর্বত্র বিরাজ- 
মান, সেই যথার্থবস্ত ; এই যোগী তখন সেইরূপে অবস্থিত থাকেন ॥ ৯৮১ ॥ ৯৮২ 

ব্রদ্ষৈবাহং চিদেবাহমেবং বাপি ন চিন্ত্যতে। 
চিন্মাত্রেণৈব য্তিষ্ঠেদ্বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৩ 

অন্থয়। অহং (আমি) ব্রঙ্গ এব (ক্রদ্ষস্বব্ূপই ), অহং (আমি) চিদ্দেব 
(জ্ঞানম্বরূপই ) [ যেন-__ধে পুরুষ কর্তৃক ] এবং বা অপি (এইরূপও) ন চিস্ক্যতে 

(চিন্তিত হয় না); বঃ (ধিনি ) চিন্মান্রেণ ( চৈতন্তত্বরূপে ) তিষ্ঠেৎ (অবস্থান 
করেন ) সঃ (তিনি ১ বিদেহঃ ( দেহুশূন্য ) মুক্ত এব ( বন্ধনরহিতই ) ॥ ৯৮৩ 

আন্গুরাদ | "আমি ব্রহ্মস্বরপ, আমি জ্ঞানম্বরূপ'--ধিনি এইরূপ চিন্তাও 

করেন ন্ট খিনি কেবল চৈতন্তত্বূপে অবস্থান করেন, তিনিই বিদেহযুজ ॥ ৯৮৩ 



মন্য প্রপঞ্চভানং ন ব্রহ্মাকারগীহ ন। ৃ 

অতীতাতীতভাবো যে! থিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৪ 
অন্বয়। ইহ ( এই সংসারে) যন্ত (বাহার ) গ্রপঞ্চভানং ন ( জগন্বিষয়ক 

জ্ঞান নাই ), ব্রহ্মাকারমপি ন ( ব্রক্মাকারেও জ্ঞান নাই ), বঃ € বিনি ) জতীতা- 
তীতভাবঃ ( যাহার ধর্ম বা সংস্কার নাই ), সং ( তিনি) বিদেছঃ (দেহরহিত ) 
মুক্তঃ এব ( বন্ধনশুন্তাই )॥ ৯৮৪ 
 অন্থবাদ। ধাহার প্রপঞ্চ-বিষয়ক জ্ঞান নাই, ধাহার ব্রক্জাকার বোধ নাই, 

বাহার ধর্ম বা সংস্কার বিলীন হইয়াছে, তিনিই বিদেহ-সুক্ত ॥ ৯৮৪ 

চিত্তবৃতেরতীতো যশ্চিতৃবৃত্যাবভামকঃ। 

চিত্তবৃতিবিহীনে। যে। বিদেহে। মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৫ 

অন্থয়। যঃ (যিনি) চিত্তবৃত্ধেঃ ( অস্তঃকরণবৃত্তির ) অতীতঃ (অতিক্রম. 
কারী ) যঃ ( ধিনি ) চিত্তবৃত্তা ( চিত্তবৃত্তি দ্বার!) অবভামকঃ (প্রকাশক ) যঃ 
( ধিনি ) চিত্ববৃত্তিবিহীনঃ ( চিত্তবৃত্তিরহিত ) সঃ ( তিনি) বিদেহঃ (দেহরছিত ) 
সুস্তঃ এব (মুক্তই )॥ ৯৮৫ 

অনুবাদ । ধিনি চিত্তবৃত্তির অতীত, ধিনি চিত্তবুত্তি দ্বার! প্রকাশক হ'ন 
( অথব! ধিনি চিততবৃত্তির প্রকাশক ), ধিনি চিত্তবৃত্তিবিহীন, তিনিই বিদেছ- 
মুক্ত ॥ ৯৮৫ 

জীবাত্মেতি পরাত্েতি সর্ববচিস্তাবিবর্জজিতঃ | 

সর্ববসন্থল্লহীনাত্মা বিদেহো মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৬ 
অন্থয়। [ধঃ-ধিনি] জীবাজ্মেতি (ইহ! জীবাত্মা এইরূপ) পরাস্তম্েতি 

(ইহ! পরমাত্ম! এইরূপ ) সর্বচিস্তাবিবর্জিতঃ ( সমস্তচিস্তাবিহীন ) সর্বসন্কল্প- 
হীনাত্ব। ( ফাহার চিত সমস্তসঙ্কল্পবর্জিত ) সঃ এব (তিনিই ) বিদেহঃ ( দেছ- 
রহিত ) মুক্তঃ ( বন্ধনমুক্ত )॥ ৯৮৬ 

অনুবাদ। ধিনি 'ইহা জীবাত্ম, ইহা পরমাত্মা--এইরূপ চিস্তা-বিহীন, 
যাহার চিত্ত সমন্তসন্কল্পশূন্ত, তিনিই বিদেহ মুক্ত ॥ ৯৮৬ 

ওস্কারবাচ্যহীনাতা! সর্বববাচ্যবিবর্জজিতঃ | 

অবস্থাত্রয়হীনাত্সা বিদেছে। মুক্ত এব সঃ ॥ ৯৮৭ 
অন্বয়। [ বঃ__যিনি ] ওক্কারবাচ্যহীনাত্মা (ধিনি প্রণবের বাচ্য নছেন ), 

সর্ববাচ্যবিবর্জিতঃ ( সমস্ত পদার্থের বাচ্যরহিত ), অবস্থাব্রয়হীনাত্ম! ( ধিনি জাগ্রৎ 
স্বপ্নও স্ুুণ্তি এই তিনটি অবস্থার অতীত), সঃ এব ( তিনিই ) ধীবদেহঃ 
(দেহরহিত ) মুক্তঃ ( মুক্ত )॥ ৯৮৭ 

অগ্চবাদ । বিনি প্রণবের বাচ্য নছেন, ধিনি সমস্ত পদার্থের বাচারহিত, 
৪6৩ 



” ৩৩৮ স্্ববেষান্'সিদ্ধাত্ত-সারসংগ্রহঃ | 

যিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও ববুণ্ডিথই তিনটি অবস্থার অভীত, তিনিই বিষেহ 
মুক্ত | ৯৮৭ & 

অহিনি্থযনীসর্পনিম্দোকো। জীববর্জিতঃ 
_ বল্সীকে পতিতস্তিষ্ঠেৎ তং সর্পো নাভিমন্তে ॥ ৯৮৮ 

এবং স্থুলঞ্চ সৃদ্ষনঞ্চ শরীরং নাভিমন্যতে | 
প্রত্যগ্জ্ঞানশিখিধ্বস্তে মিথ্যাজ্ঞানে সহেতুকে ॥ ৯৮৯ 

অন্বয়। অহিনিহ্বননী ( সপ্ত্বক্) সর্পনিশ্মোকঃ (সাপের খোলন ) জীব- 
বর্জিতঃ (জীবনরহিত অবস্থায় ) বন্মীকে ( উইয়ের চিপিতে ) পতিতঃ ( পড়িয়া) 
তিষ্টে ( থাকে ) সর্প (সাপ ) তৎ(তাহাকে--সর্প-নির্মোককে )ন অভিমন্তে 
(আমার বপিয়! অভিমান করে না)। [এবং-_এইরূপ] সহেতুকে (অবিভারূপ 
কারণের সহিত বর্তমান) মিথ্যাজ্ঞানে (ভ্রমজ্ঞান ) প্রত্যগজ্ঞানশিখিধবন্তে 
( আঁভ্মজ্ঞানরূপ অগ্নির দ্বার! বিনাশিত হইলে ) স্থুলং চ (স্থূল, দৃশ্তমান ) নুক্্ং চ 
(লিঙ্গ ) শরীরং (দেহ) ন অভিমন্ততে (অভিমান করে না )॥ ৯৮৮1৯৮৯ 

অন্গুবাদ। [যেমন ] সর্পনিম্মোক (সাপের খোলস ) জীবন-বিহীন অবস্থায় 
বন্মীকে পড়িয়। থাকে, সর্প তাহাতে [আমার বলিয়া] অভিমান করে না; 
সেইরূপ আত্মজ্ঞানরূপ অগ্সির দ্বার অবিস্তারূপ কারণের সহিত মিথ্যাজ্ঞান বিধ্বস্ত 
হইলে, জ্ঞানী স্থূল ও সুক্্প শরীরের অভিমান করেন না ॥ ৯৮৮।৯৮৯ 

নেতি নেতীত্যরূপত্বাদশরীরে ভবত্যয়মূ। 
বিশ্বশ্চ তৈজসশ্চৈৰ প্রাজ্ঞশ্চেতি চ তে ত্রয়ম্ ॥ ৯৯০ 
বিরাঁড্ হিরণ্যগর্ভশ্চ ঈশ্বরশ্চেতি তে ত্রয়মূ। 
্রহ্মাণ্ডং চৈব পিশীগুংঃলোক। ভূরাদয়ঃ ক্রমাৎ ॥ ৯৯১ 
স্বম্বোপাধিলয়াদেব লীয়স্তে প্রত্যগাত্মবনি । 
তুষ্তীমেব ততস্তুষ্তীং তৃষ্তীং সত্যং ন কিঞ্চন ॥ ৯৯২ 

অন্ব়। অয়ং (জ্ঞানী) ন ইতি (ইহা আত্মা নে) ন ইতি (ইহা 
আত্ম! নহে ) ইতি (এইরূপ ) অপরূপত্বাৎ (রেপশুন্তত্বছেতু) অশরীরঃ ( শরীরাভি- 
মানরহিত) তবতি (হন) বিশ্বস্চ (দেব, মানব প্রভৃতি) তৈজসশ্চৈব 
( ব্যষ্টিহক্শরীরোপহিত চৈতন্ত ) প্রাজ্ঞশ্চ ( এবং জীব ) ইতি চতে ভ্রয়ং (এই 
তিনটি) বিশ্নাঁড্ (ব্যষ্িস্থলশরীরাভিমানী চৈতন্ত ) হিরণ্যগর্ভশ্ঠ ( এবৎ সমষ্টি 
ুল্পন্মীরাভিমানী চৈতন্য ) ঈশ্বরস্চ (এবং পরমেশ্বর ) ইতি তে ভ্রম ( এই. 
রূপ তাহারা! তিনজন ) ব্রপ্গাণ্ধ চৈব ( এবং ব্রহ্মা ) পিগাওং ( পিগাকার 

ও) ভূরাদয়ঃ (ভূ প্রসৃতি) লোকাঃ (তুবনপমূছ ) ক্রমাৎ (ক্রমে) 



১) রঙ. 

হবন্বে পাধিলয়াদেখ (নিজ নিজ উপাধিয় জয় হেতু) প্রতাগাত্মনি (পরমংসায় 
তরঙ্গে ) লীরস্তে ( পর়গ্রাপ্ড হয় ) ততঃ (িদনস্তর ) তুফীমেৰ ( নীরবই ) ভৃষটীং 
(নীরব ) তৃকীং (নীরব) কিঞ্চন (কিছু) সত্যৎ ন (বেথার্থ নহে) 1৯৯০/৯৯১1৯৯২ 

অন্ুবাদ। 'ইহছা আত্মা নহে, ইহ! আত্ম! নছে এইরূপে জ্ঞানী শরীয়াভিমান 
শুন্ত হন? বিশ্ব, তৈজদ ও প্রাজ্জ এই তিনটি এবং বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও ঈশ্বর এই 
তিনটি, এবং বরহ্গাগ্ড, পিগ্াও্ড ও ভূঃ গ্রভৃতি লোক নিজ নিজ উপাধির লয়বশতঃ 
প্রতাগাত্মায় লয় প্রাপ্ত হন; অনন্তর তৃফীন্তাব অবলম্বন করা উচিত, 
প্রত্গাত্ম ব্যতীত কিছুই সত্য নাই ॥ ৯৯৩০1৯৯১৯৯২ 

কালভেদং বস্তভেদং দেশভেদং স্বভেদকম্ৃ। 
কিঞ্চিদ্ভেদং ন তস্তান্তি কিঞ্চিদূ বাপি ন বিছ্যাতে ॥ ৯৯৩ 

অন্বয়। তন্ত (তাহার) কালভেদং (কালের সহিত ভেদ) বস্তভেদং 
(বস্তর সহিত ভেদ) দেশভেদৎ (দেশের সহিত ভেদ) স্বভেদকৎ (নিজের 
ভেদক ) কিঞ্চিৎ (কিছু ) ভেদং (ভিন্নত1 ) নাস্তি ( নাই ) কিঞ্চ্দিবাপি (অথব! 
অন্ত কিছু) ন বিদ্ধতে (নাই )॥ ৯৯৩ 

অন্কুবাদ। সেই বিদেহমুক্ত পুরুষের কালভেদ, বস্তড়েদ, দেশভেদ কিংবা 
আত্মভেদক কোন বস্তু নাই, অথব! অন্ত কোন ভেদ নাই ॥ ৯৯৩ 

জীবেশ্বরেতি বাক্যে চ বেদশাস্ত্রেঘহং ত্বিতি। 

ইদং চৈতন্যমেবেত্যহুং তু চৈতন্যমিত্যপি ॥ ৯৯৪ 
ইতি নিশ্চয়শুন্যে৷ যো৷ বিদেহো মুক্ত এব সঃ | 
ব্রদ্ষৈব বিদ্তে সাক্ষাদ্_বস্ততোইবস্ততোইপি চ ॥ ৯৯৫ 

অন্বয়। অহ (আমি) বেদশান্ত্রেু (বেদশাস্ত্রে) জীবেশ্বরেতি বাক্যে চ 
(জীব ঈশ্বর এইরূপ বেদবাক্যে) তু ইতি (এইরূপ) ইদং ( এই) টৈতন্তমেব 
(চৈতন্তই ) অহং (আমি) চৈতন্তমিত্যপি ( চৈতন্তও ) ইতি ( এইরূপ ) যঃ 
(ধিনি ) নিশ্চয়শৃন্তঃ ( নিশ্চয়রহিত ) সঃ (তিনি ) বিদেহঃ (দেহরহিত ) মুক্তঃ 
এব (মুক্ত ) বস্ততঃ (যথার্থতঃ ) অবস্ততঃ অপিচ ( অবান্তবিকরূপেও ) সাক্ষাৎ 
(প্রত্যক্ষ ) ব্রদ্ধৈব (ব্রহ্ন্বরূপেই বর্তমান আছেন ) ॥ ৯৯৪ ॥ ৯৯৫ 

অন্থুবাদ। আমি বেদশান্ত্রে জীব ও ঈশ্বরনিরূপণবাক্যে চৈতন্তপ্বরূপ, চৈতন্তও 
মংস্বরূপ যিনি এইরূপ নিশ্চয়শৃন্ত, তিনিই বিদেহমুক্ত, বস্তুতঃ অথবা! অবস্ততঃ 
তিনি সাক্ষাৎ ব্রন্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯৯৪ ॥ ৯৯৫ 

তদৃবিদ্যাবিষয়ং ব্রহ্ম সত্যজ্ঞানস্থখাত্মকমূ । 

শান্ত্চ তদতীতঞ্চ পরং ব্রহ্ম তহুচ্যতে ॥ ৯৯৬ 
অন্বর। তৎ( সেই গ্রসিদধ) সত্যজ্ঞানন্থাত্মকং ( সত্যস্বরূপ, জ্ঞানন্বরূপ ও 



হি. সাহা সিভাধ-সারসররহঃ 

হখন্যগপ ) বন্ধ (বন্ধ) শাবি (জানের বিষয় ), শাস্তঞ (শান 3, 
ভীতঞ্চ ( তাহার কতীত )), তৎ ( তাহা) পরা পরব্রদ্ধ ) উচ্যতে (কথিগ 
হর্ন )1 ৯৯৬ পট 

অগ্রবা। সত্য, জান ও আনন্বগ্বরপ ব্রহ্গ বিদ্তায বিষয় হ*ন; পরব শি, | 
তদবন্থার অতীত বলিয়। কথিত হঃন 1 ৯৯৬ ' 

সিদ্ধান্তোহ্ধ্যাত্শান্ত্রাণাং সর্ববাপহ্ৃব এব হি। 

না।২ীহ নো মায়! শাস্তং ব্রন্মৈব তদ্বিন। ॥ ৯৯৭ 
অন্বয়। অধ্যাত্মশান্ত্রাণ।ং ( আত্মাকে অধিকার করিয়া বর্তমান শান্ত্রসমূহের 

মধ্যে ) সর্ব্যাপহৃব এব হি (সকল বন্তর অপলাপ, কারণে লয় ) সিদ্ধাস্তঃ (মীমাং- 
সিত বিষয় ); ইহ ( এই সংসারে ) শাস্তৎ (নির্ল) ,তৎ (সেই) ব্রহ্ম এব 
ক্রেঙ্ষই ) বিনা (ব্যতিরেকে ) অবিদ্া ( অজ্ঞান ) নান্তি (নাই) মায়! কোরণ) 

' মাস্তি ( নাই.) ৯৯৭ 
অনুধাদ। সমস্ত বস্তর অপহৃবই (কারণে লয় করাই ) অধ্যাত্ম শান্ত্রসমূহের 

সিদ্ধাত্ত ? শাস্ত, অহ্ৈত ব্রক্ষ ব্যতিরেকে অবিদ্া কিংবা মায়! কিছুই নাই ৯৯৭ 

প্রিয়েষু স্বেষু স্বকৃতমপ্রিয়েষু চ ছুক্কৃতম্ । 
বিস্জ্য ধ্যানযোপেন ব্রহ্মাহপ্যেতি সনাতনমূ ॥ ৯৯৮ 

অধয়। [জ্ঞানীম্জআনবান্ ব্যক্কি ] স্বেু ম্বেকীয়) প্রিয়েষু ( প্রিয় বন্তলমূছে ) 
স্থৃতৎ ( পুণ্য ) অপ্রিয়েযু চ (এবং অপ্রিয় বস্তদমূহে ) ছুন্কৃতৎ ( পাপকে ) 
বিশ্বপ্ধা (ত্যাগ করিয়া ) ধ্যানযোগেন ধ্যোনযোগদ্ধারা) সনাতনং ( নিত্য ) ব্রচ্গ 

(ব্রক্ধ ) অপোতি (প্রাপ্ত হয় )॥ ৯৯৮ 
অন্থবাদ। জ্ঞানী প্রিয়বস্তসমূহে পুণ্য ও অপ্রিয়বস্তসমূছে পাপ ত্যাগ করিয়। 

ধ্যানযোগের দ্বার! সনাতন ব্রহ্মকে প্রা হ'ন | ৯৯৮ 

যাবদ্যাবচ্চ সদ্বুদ্ধে স্বয়ং সম্ত্যজ্যতেইখিলমূ । 

তাবৎ তাবৎ পরানন্দঃ পরমাট্মৈব শিষ্যুতে ॥ ৯৯৯ 
অন্বয়। সদ্বুদ্ধে (হে স্ুবুদ্ধে) যাবদ্ যাবচ্চ (যত যত) স্বয়ং (নিজে) 

অখিলং ( সধস্ত ) সন্তাজ্যতে (ত্যক্ত হয় ), তাবৎ তাবৎ (তত তত) পরানন্দঃ 
( পরমানন্দস্বরূপ ) পরমাক্মৈব ( পরব্রহ্মই ) শিষ্তে ( অবশিষ্ট থাকে )॥ ৯৯৯ 

অনুবাদ। হে ধীর! এই সমস্ত প্রপঞ্চ যতদুর ত্যাগ করা যায়, ততই 
পরমাননত্বরূপ পরব্রক্মই অবশিষ্ট থাকে ॥ ৯৯৯ | 

যত্র বত স্বৃতে। জ্ঞানী পরমাক্ষরবিৎ সদা । 

, পরে ব্রহ্গণি লীযেত ন তস্তোতক্রাস্তিরিষ্াতে ॥ ১০০০ 

চ 



ন্ পিক, 

৮-খাহর। নিসা জানী (জ্ঞানবান্). বর ধজ দৈহেপ 
স্ট [ লন্] (মরিয়। ) সদ1$ সর্বদা ) পরে ব্রন্ধণি: (পরব্রঙ্গে ) লীবেনত 
(লীন. হ'ন )।[ পর্ডিতেঃ--পঞ্চিতগীপ ] তন্ত ( গাহার ) উৎজ্রান্তি € উৎকমণ, 
'লোকান্ধরগমন ) ন ইন্ুতে (ইচ্ছা করেন না )॥ ১০*৩, | 

অন্থবাদ। পরত্রদ্গবিৎ পুরুষ যেখানে মরুন না কেন, রব ভিউ 
লয়প্রাণ্ড হ'ন। পণ্ডিতের! তাদশ পুরুষের উৎক্রমণ ( লোকান্তরগমন ) স্বীকার 
করেন না ১০০, 

যদ্যৎ স্বাভিমতং বস্ত তত ত্যজন্ মোক্ষমশ্খুতে । 
অসম্কল্েন শস্ত্রেণ ছিন্নং চিত্তমিদং যদা ॥ ১০০১ : 
সর্ববং সর্বগতং শান্ত ব্রহ্ম সম্পন্ধতে তদ1। 

ইতি শ্রত্বা গুরোর্বাক্যং শিষ্যন্ত ছিন্নসংশযু- ॥ ১০৭২ 
জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ সংপ্রণম্য সদ্ৃগুরোশ্চরণান্মুজম্ |. 
স তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্ঘুক্তবন্ধনঃ ॥ ১০০৩. 

অন্বয়। [জ্ঞানী-_জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ] বদ বৎ (যে ষে) শ্বাভিমতং ( অভি- 
প্রেত ) বন্ধ (পদার্থ) তৎ তোহাকে) তাজন্ (ত্যাগ করিয়! ) মোক্ষম্ (মুক্তিকে) 

অগ্নুতে (প্রাপ্ত হন )) ধদ। (যখন) অসঙ্কল্পেন ( সঙ্কল্পহীনত্ব-রূপ ) শস্ত্রে (অন্তর 
বারা ) ইদৎ (এই ) চিত্তং ( মনঃ) ছিন্নং (বিনাশপ্রাপ্ত হয় ), তদ। (তখন) সর্ব্বং 
(সর্বাত্মক ) সর্বগতং ( সর্ধবগত ) শান্তং (শান্ত ) ব্রঙ্গ (পরমা ) সম্পঙ্ভতে 

(হন ), তু কিন্তু) শিষ্ঃ (ছাত্র) ইতি (এইরূপ) গুরোঃ (গুরুর ) বাক্যং 
(কথ!) শ্রত্বা (শুনিয়! ) ছিন্ললংশয়ঃ (সন্দেহবিহীন ) [ অভৃৎ--হুইলেন ] 
জ্ঞাতজ্ঞেয়ঃ (জ্ঞাতব্য বিষয় ধিনি জানিয়াছেন ) সঃ ( তিনি--শিষ্য ) সদগুরোঃ 
(উৎরষ্টগুরুর ) চরপান্ুজং ( পাদপক্পকে ) সংপ্রণম্য (সম্যগ.রূপে প্রণাম করিয়!) 
নিশ্ু'ক্রবন্ধনঃ ( বন্ধনবিহীন ) যো ( হইলেন ) ॥ ১০০১ ॥ ১০০২ ॥ ১০০৩ 

অন্থবাদ। জ্ঞানী নিজের অভিপ্রেত বস্তুকে ত্যাগ করিয়া মুক্তিলাত করেন; 
যখন অসন্বল্পরূপ শত্ত্রধারা এই চিত্ত ছিন্ন (বিন) হয়, তখন জ্ঞানী সর্বাত্মক 
সর্বব্যাপী শাস্ত ব্রন্গ প্রাপ্ত হছ'ন, শিষ্য গুরুর এবপ্রকার বাক্য শ্রবণ করিস! 
নিঃসন্দেহ হইলেন এবং জ্ঞাতব্য বিষয় জ্ঞাত হইয়া, গুরুর অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক 
সদৃগুরুর পাদপন্নে প্রণাম করিয়! বন্ধনশুন্ত হইলেন ॥ ১০০১ ১০০২ ॥ ১০৩৩ 

গুরুরেষ সদানন্দসিন্ধে। নির্মগ্রমানসঃ | 
পাঁবয়ন্ বস্তরধাং সর্ববাং ৰিচচার নিরুত্তরঃ ॥ ১০০৪ 

অন্বয়। এষঃ ( এই ) গুরুঃ ( উপদেশক )'সদাননাসিক্ৌ। (সর্বদা! আনল- 
'লমুস্ে ) নিমগ্রমানপঃ ( চিন্তকে মঞ্প করিয়! ) সর্ববাৎ (সমস্ত) বন্থুধাং (পৃথিবীকে) 



৪২ সর্ধবেদাস্ত-সিদ্বাস্র-সারসংগ্রঃঃ | 

পাঁবয়ন্ ( পবিত্র করিয়া ) নিরু্ঠরঃ[ না উত্তর না দিয়!) বিটটার (ইচ্ছীমত: 
বিচরদ করিলেন )1 ১০০৪ 

অন্থবাদ। গুরুদেব পরমানন্দসমুদ্রে নিমকলচিত হইয়া, সমস্ত পৃথিবীতল 
পবিত্র করিয়া উত্তর প্রদান না করিয়া, যণেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥১০০৪ 

ইত্যাচা্যস্ত শিযাস্ত মং বাদেনাত্বলক্ষণমূ। 
নিরূপিতং মুমুক্ষ,ণাং হুখবোধোপপতয়ে ॥ ১০০৫ 

অন্বয়। ইতি ( এইবপ, পুর্বোক্তরূপ ) আচার্ধ্যপ্য (আচার্যোর, গুরুর) 
শিধ্ন্ত [চ]( এবং শিষ্যের) সংবাদেন ( দংবাদ, মিলন, কথোপকথন দ্বারা) 
মুমুক্ষণাং ( মুক্তিকামদিগের ) সুথবোধোপপত্তয়ে (সুখে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত ) 

আত্মু্ষণং ( আত্মার লক্ষণ) নিরূপিতম্ ( নির্ণীত হইল )॥ ১০০৫ 
অঙুবাদ। এবংপ্রকার আচাধ্য এবং শিষ্যের সংবাদের ছ্বার1 মুমুক্ষুগণের 

অনায়াসে জ্ঞানলাভের নিমিত্ত আত্মন্বরূপ নিরূপিত হইল ॥ ১০০৫ 

সর্বববেদীন্তদিদ্ধাস্তারসংগ্রহনামকঃ | 

গ্রন্থো ইয়ং হৃদযগ্রন্থিবিচ্ছিত্তে রচিতঃ সতাম্ ॥ ১০০৬ 
অন্বয়। অয় ( এই) সর্ববেদাস্তসিদ্ধান্তপারসংগ্রহনামকঃ ( সর্ববেদাস্ত- 

দিদ্ধান্ত-দার্সংগ্রহনামক ) গ্রন্থঃ (পুস্তক) দতাং ( সাধুদিগের ) হৃদয়গ্রস্থি- 
বিচ্ছিত্তে ( অন্ত্করণের কামাদি গ্রন্থিসমূহের নাশের জন্য ) রচিতঃ (বিরচিত 

হুইল )॥ ১০০৬ 
অনুবাদ। দাধুগণের হৃদয়ের কামক্রোধাদি গ্র'্থসমূহের বিনাশের নিমিত্ত 

“দর্ববেদাস্ত সিদ্কাস্তপারসংগ্রহ*নামধেয় গ্রন্থ বিরচিত হইল ॥| ১০০৬ 

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্যান্ত শ্রীগোবিন্-ভগবৎপূজাপাদশিশ্বন্ 
ীমচ্ছস্করতগবতঃ কৃত সর্ববেদাত্ত-সিদ্ধাস্ত-দারমংগ্রঃ 

সম্পূর্ণ; | 












